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 البيوع فى اإلسالم
َُا هخٍ طؼخ٠ُ :  -1 َٕ ٔإاٖل َن َُٛ َُٜكٛ َٕ ايضَِّبا اَل  َِٜأُنًُٛ  َٔ اٖئشٜ

َُا  ْٖ ِِ َقاُيِٛا ٔإ ُٗ ْٖ َُػِّ َسٔيَو ٔبَأ َٔ اِي َٔ  ُٕ َِٝطا ُ٘ ايٖؾ ََٜتَدٖبُط ُّ اٖئشٟ  َُٜكٛ

َّ ايضِّ ََٚسٖض َِٝع  ُ٘ اِيَب ًٓ ٌٖ اي ََٚأَس ٌُ ايضَِّبا  َِٔج ُِٝع  ِٛٔعَع١ْ اِيَب ََ  ُٙ َُٔ َدا٤ َبا َف

َِٚيـ٦َٔو  ِٔ َعاَر َفُأ ََ َٚ  ٔ٘ ًٓ ُٙ ٔإَي٢ اي َُِض ََٚأ ََا َعًََف   ُ٘ ًَ ٢ََٗ َف ٘ٔ َفاَْت َِّٔ ٖصبِّ

 َٕ َٗا َخأيُزٚ ِِ ٔفٝ ُٖ ٖٓأص   {275}َأِصَشاُب اي

فغض َا ٜأتٞ :  -1

 .طوذ٣ْ رعخػش ٗظ٤ش ػٖٔحُز٤غ : 

.ذٕٝ ٗظ٤ش: هشض ٣شَٔ ص٣خدس ك٢ حُٔخٍ رحُشرخ 

. حُـٕ٘ٞحُٔظُّ : 

ص٠ َٔ ندل. ال ٜزخٌ اجل١ٓ َٔ نإ يف قًب٘ س) هخٍ سعٍٞ هللا

هٕٛ ثٛب٘ سغّٓا : إٕ ايضدٌ حيب إٔ ٜقاٍ صدٌ ٜا صعٍٛ اهلل

، ايهدل بطض احلل : إٕ اهلل مجٌٝ حيب اجلُاٍْٚعً٘ سغ١ٓ. قاٍ

ٚغُط  ايٓاؼ(.

فغض ) بطض احلل ( ، ٚ) غُط ايٓاؼ (. -1

حُظٌزشػ٠ِ حُلن ٝاٌٗخسٙ ٝسدٙ. :  حُلنرطش *

: حالعظٜخٗش رْٜ ٝحكظوخسْٛ. ؿٔػ  حُ٘خط

 ٓخ حُز١ ٣ذٍ ػ٤ِٚ ٛزح حُلذ٣غ ؟-2

*٣ذُ٘خ ٛزح حُلذ٣غ ػ٠ِ ظشٝسس كغٖ حُصٔض ٝحُٞهخس 

ٝحُظٞحظغ ك٢ غِذ حُؼِْ .

(.كؾ ػٖ أر٤ي ٝحػظٔش) ٝسد هٍٞ حُ٘ز٢ :
َاسا تعضف عٔ َٓاعب١ ٖشا احلزٜح.-1

ٛزح حُلذ٣غ ػ٘ذٓخ عؤُٚ عخثَ إ أر٢ ش٤خ ًز٤ش ال  *ٝسد

٣غظط٤غ حُلؾ ٝال حُؼٔشس.
َا ايشٟ ٜؤنزٙ صر ايضعٍٛ ؟ -2

*٣ئًذ ػ٠ِ إٔ ٣ـٞص ُإلٗغخٕ إٔ ٣لؾ حٝ ٣ؼظٔش ػٖ أٓٚ 

ٝأر٤ٚ أٝ أ١ ٓغِْ ٌُٖٝ رششغ إٔ ٣ٌٕٞ هذ كؾ ػٖ ٗلغٚ 

كؾ حُلش٣عش.

 سورة املطففني:

تفغرل بعض املعاْٞ

ًخٓالً  ٣ؤخزٕٝ كوْٜ:  ٜغتٛفٕٛ. زحدٛالى ٝػ: ٌٜٚ

 ً ك٤ظِٕٔٞ  ٣٘وصٕٞ ح٤ٌَُ أٝ ح٤ُٔضحٕ:  ُٜدغضٕٚ. ٝحك٤خ

. حُلـخس عـَ ظخْ ك٤ٚ أػٔخٍ:  عٓذني. حُٔشظش١

:  حملذٛبٕٛ. ؿّط٠:  صإ.حٌُظخرشٝحظق ظخٛش:َضقّٛ

خٔش خخُصش :  رلتّٛ صسٝل. ٓٔ٘ٞػٕٞ ٖٓ سإ٣ش سرْٜ

ػ٤ٖ :  تغِٓٝ. ُـ٤شْٛال ٣ُلي  ٖٓ حُذٗظ ػ٠ِ اٗخثٜخ خظْ

ك٢ حُـ٘ش.
ايؾضح ٚايتفغرل املدتصض يآلٜات

ً ٖٓ حُزشش حٓظَ هِزٚ رخُزخَ ٝحألٗخ٤ٗش  طلذد حُغٞسس ٗٞػخ

ٝع٤طش ػ٤ِٚ كذ حُٔخٍ ، كبرح ًخٕ ُٚ كن ػ٘ذ ؿ٤شٙ أخٚ 

ًخٓالً ، ٝارح ًخٕ ُـ٤شٙ ػ٤ِٚ كوٚ ٗوصٚ ك٢ ح٤ٌَُ أٝ 

ر٤ٖ ٣ذ١ ح٤ُٔضحٕ ، كلزسطٚ ح٣٥خص ٖٓ حُزؼغ ٝحُلغخد 

هللا رشإ٣ش رُي ٓغـالً ك٢ صلخثق ًٝظذ ٝحظلش ، ػْ

طؼشظض ح٣٥خص ُِصخُل٤ٖ ٝكغٖ ؿضحثْٜ ٣ّٞ حُو٤خٓش 

ٝٓظخٛش ك٤خس حُ٘ؼ٤ْ حُظ٢ ع٤ؼ٤شٜٞٗخ ، ٝخظٔض ح٣٥خص 

رٔٞهق حُٔـش٤ٖٓ ٖٓ ٛئالء حُصخُل٤ٖ ٤ًٝق ع٤ٌٕٞ 

ُِصخُل٤ٖ حُوٍٞ ك٢ حُٜ٘خ٣ش ، ر٤٘ٔخ ؿ٤شْٛ ٣ِوٕٞ أشذ 

حُؼزحد .
َا ٖٞ أصنإ ايبٝع ؟ -1

ٝالرذ إٔ ٣ٌٕٞ ٓخٌُخً ُٔخ ٣ز٤ؼؤٝ ٓؤرٝٗخً ُغ ر٤ؼٚ:  ايبا٥ع*

 ٝالرذ حٕ ٣ٌٕٞ ُٚ كن حُظصشف:  املؾذلٟ*

ذ إٔ ٣ٌٕٞ ٓزخكخً ٓؼِٞٓخً ظخٛشحً الر:  املبٝع*

طٌٕٞ ػ٠ِ حإل٣ـخد ٝحُوزٍٞ:  صٝػ١ ايعكز*

يًبٝع ٚايؾضا٤ آراب ٚأخالم رعا إيٝٗا اإلعالّ ... ْاقؿ-2

سيو.

 (: إٔ ٣وصذ رز٤ؼٚ إٔ ٣ؼق ٗلغٚ رؤًَ حُلال1ٍ)

(: إٔ ٣ظل٠ِ رخُخِن حُلغ2ٖ)

(: حُظؼخَٓ ك٢ حُط٤زخص ٝحُزؼذ ػٖ حُٔلشٓخص3)

د٣ٕٞ ( –(: أدحء حُلوٞم ألصلخرٜخ ) أؿٞس ػٔخٍ 4)

(: طـ٘ذ أًَ أٓٞحٍ حُ٘خط رخُزخغَ.5)

(: أال ٣شٝؽ ُِغِؼش رخٌُزد أٝ رخُوغْ .6)

ٞحصلخص ٝػٖٔ ٝػ٤ٞد حُغِؼش ٓؼشٝكش (: حٕ طٌٕٞ 7ٓ)

دٕٝ اخلخء.
ايبٝع ي٘ عز٠ ؽضٚط ... اسنضٖا.-3

[: حُظشحظ٢ ر٤ٖ حُٔظخر٤ؼ1ٖ٤]

[: حٕ ٣ٌٕٞ حُؼخهذ ؿخثض حُظصشف2]

[: إٔ طٌٕٞ حُؼ٤ٖ ٓزخكش حُ٘لغ ٖٓ ؿ٤ش كخؿش3]

[: حٕ ٣ٌٕٞ ٖٓ ٓخُي أٝ ٖٓٔ ٣وّٞ ٓوخٓٚ.4]

ٔٚ.[: إٔ ٣ٌٕٞ حُٔز٤غ ٓوذٝسحً ػ٠ِ طغ5٤ِ]

[6 ً [: إٔ ٣ٌٕٞ حُؼٖٔ ٓؼِٞٓخ

[: إٔ ٣ٌٕٞ حُٔز٤غ ٓؼِٞٓخً رشإ٣ش أٝ ٝصق ٓ٘عزػ.7]
أْٛاع ايبٝٛع احملض١َ يف اإلعالّ نجرل٠ ... اسنض بعطٗا.-4

حُخٔش ٝحُٔخذسحص ٝأدٝحص ح٤ُٔغش{ 1}

ر٤غ حُشرخ{ 2}

ر٤غ حُٔغشٝم ٝحُٔـصٞد {3}

ر٤غ حُ٘ـش {4}

حُ٘خكوشر٤غ ُلْ حُخ٘ض٣ش ٝحُل٤ٞحٗخص  {5}

ر٤غ حُٔـٍٜٞ حُز١ ال ٣شٟ ٝٓخ ٣ؼـض ػٖ طغ٤ِٔٚ {6}

حُٔـالص ٝحُصلق حُخ٤ِؼش ٝأششغش حُل٤ذ٣ٞ { 7}

ٝحٌُخع٤ض ٝحألعطٞحٗخص حُخ٤ِؼش

حكظٌخس حُغِغ حُظ٢ ٣لظخؿٜخ حُ٘خط ٤ُضدحد عؼشٛخ. {8}
ٚضح َا تعضف٘ عٔ بٝع ايٓذؿ.-5

**ٛٞ إٔ ٣ض٣ذ ك٢ حُغِؼش ٖٓ ال ٣ش٣ذ ششحءٛخ ٤ُخذع 

شظش٣ٖ ًٔخ ٗشٟ ك٢ رؼط حُٔضحدحص.حُٔ
-اسنض سزٜجّا ؽضٜفّا ٜٛضح َا ٜأتٞ :-6

: الصدق واألمانة يف البيع جتعل صاحبها مع الصديقني {أ}
 والشهداء.
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** هخٍ : حُظخؿش حُصذٝم حأل٤ٖٓ ٓغ حُ٘ز٤٤ٖ ٝحُصذ٣و٤ٖ 

ٝحُشٜذحء ٣ّٞ حُو٤خٓش.

 : عاقبة من حيتكر السلع.{ب}
غ٤ِٖٔ غؼخْٜٓ ظشرٚ هللا ** هخٍ : ٖٓ حكظٌش ػ٠ِ حُٔ

رخُـزحّ ٝحإلكالط.

 . }ؿـ{: اخلخء ػ٤ٞد حُغِؼش
ً ُْ ٣ز٤٘ٚ ، ُْ ٣ضٍ ك٢ ٓوض هللا  ** هخٍ : ٖٓ رخع ػ٤زخ

ٝحُٔالثٌش طِؼ٘ٚ.

}د{: أدحء حُلوٞم ألصلخرٜخ.

 **هخٍ  : أػطٞح حألؿ٤ش أؿشٙ هزَ إٔ ٣ـق ػشهٚ.

 }ٛـ{: ػخهزش طش٣ٝؾ حُغِؼش رخٌُزد ر٤ٔٔضحص ٤ُغض ك٤ٜخ

 أٝ رخُوغْ حُزخغَ.

**هخٍ : ٖٓ كِق ػ٠ِ ٤ٔ٣ٖ ٝٛٞ ك٤ٜخ كخؿش ٤ُوظطغ رٜخ 

ٓخٍ حٓشة ٓغِْ ، ُو٠ هللا ٝٛٞ ػ٤ِٚ ؿعزخٕ. 

مصارف الزكاة
َُُؤٖيَف١ٔ َٚاِي َٗا  ِٝ ًَ ًَٔٔنَي َع َٚاِيَعا ََُغأننٔي  َٚاِي ًُِفَكَضا٤ٔ  َُا ايٖصَزَقاُت ٔي ْٖ ٔإ

َٚاِيَػا َٚٔفٞ ايضَِّقأب   ِِ ُٗ ًُُٛب ٌٔ ُق ٔٔ ايٖغٔبٝ َٚٔاِب  ٔ٘ ٌٔ ايًٖ َٚٔفٞ َعٔبٝ َٔنَي  ٔص

( ِْ ِْ َسٔهٝ ُ٘ َعًٔٝ َٚايًٖ  ٔ٘ َٔ ايًٖ َٔ 60َفٔضَٜط١ّ 

َٔ املغتشكٕٛ يًظنا٠ نُا بٝٓت اآل١ٜ ؟ -1

*كذد هللا ٖٓ طـذ ُٚ حُضًخس ْٝٛ حألص٘خف حُؼٔخ٤ٗش ، 

ٝهذ حعظزذُ٘خ حٌُٔخطز٤ٖ ك٢ ػظن حُشهخد رظلش٣ش أعشٟ 

ٌٝٛزح أصزق حُز١ ٣غظلن حُضًخس : حُٔغ٤ِٖٔ ،
حيتاز إيٝ٘ ايفكرل َٔ ال ميًو املاٍ ايشٟ

يٝعٍٛ ْفغ٘ ٚأًٖ٘

َٔ ال ميًو َااّل ٜفٞ حبادات٘ املغهني

ٚساد١ أًٖ٘

املٛظفٕٛ ايشٜٔ ٜعًُٕٛ ع٢ً مجع ايعإًَٛ عًٝٗا

ايظنا٠ ٚيٝػ هلِ عٌُ آخض.

عزارايػاصَٕٛ عذظٚا عٔ املزٜٕٓٛ ايشٜٔ

رِْٜٛٗ.

اجملاٖزٕٚ يف عبٌٝ اهلل ، ٚسزٜجّا يف عبٌٝ اهلل

تغتدزّ يف بٓا٤ اجلغٛص ٚايهباصٟ 

ٚتٛصٌٝ املٝاٙ ايٓك١ٝ ٚنٌ َا خيزّ

اإلعالّ ٚاملغًُني.

املغافض املٓكطع عٔ بًزٙ ٚأًٖ٘ ٚالابٔ ايغبٌٝ

ميًو َٔ املاٍ َا ٜغز سادت٘

ايشٜٔ ٜزخًٕٛ اإلعالّ ٚقز سضَٛا َٔ املؤيف١ قًٛبِٗ

اهلِ بغبب إعالَِٗاَٛ

حتضٜض َٔ ٚقع يف األعض َٔ أبٓا٤  يف ايضقاب

املغًُني

َا املكصٛر بايظنا٠ ؟ َٚا ريٌٝ فضضٝتٗا يف ايهتاب -1

ٚايغ١ٓ ؟

*حُضًخس ك٢ حإلعالّ ٖٓ حُؼزخدحص حُٔخ٤ُش حُظ٢ كشظٜخ هللا 

-ػ٠ِ ػزخدٙ. ٝد٤َُ كشظ٤ظٜخ :

ٚاصنعٛا َع " ٚأقُٝٛا ايصال٠ ٚآتٛا ايظنا٠ *هخٍ طؼخ٠ُ : 

ايضانعني ".

" بين اإلعالّ ع٢ً مخػ : ؽٗار٠ إٔ ال إي٘ إال اهلل ٚإٔ *هخٍ : 

.... " ذلُزّا صعٍٛ اهلل ، ٚإقاّ ايصال٠ ، ٚإٜتا٤ ايظنا٠

ع٢ً َٔ جتب ايظنا٠ ؟ َٚا احله١ُ َٔ تؾضٜعٗا ؟-2

*حُضًخس كش٣عش ٝحؿزش ػ٠ِ ًَ ٓغِْ ٣ٔظِي ٗصخد 

حُضًخس ٝٓش ػ٤ِٚ كٍٞ ًخَٓ.

لٌٔش ٖٓ طشش٣ؼٜخ : طض٤ًش ُِ٘لظ ٝطط٤ٜش ُٜخ ٝطشر٤ش *حُ

ُِع٤ٔش .
نٝف ٜهٕٛ أرا٤ ايظنا٠ َضتبط بعكٝز٠ املغًِ ؟ -3

*ألٕ حُؼزذ حُصخدم ك٢ أدحء حُضًخس ٣ذسى ٣ٝئٖٓ رؤٕ هللا 

ٛٞ ٓخُي خضحثٖ حألسض ٝصخكذ حُشصم ٝحُغؼش ، 

كزوذس ٓخ ٣ؼ٤طٚ ٣خظزشٙ ك٢ هٞس ا٣ٔخٗٚ ػ٘ذٓخ ٣ؤٓشٙ 

 ٖٓ ٓخُٚ ُِلو٤ش .ربخشحؽ ؿضء 
ٚصر يف ايكضإٓ إٔ املغتشكني يًظنا٠ مثا١ْٝ . اسنض اآل١ٜ -4

ايزاي١ ع٢ً سيو.

ًَٔٔنَي هخٍ طؼخ٠ُ :  َٚاِيَعا ََُغأننٔي  َٚاِي ًُِفَكَضا٤ٔ  َُا ايٖصَزَقاُت ٔي ْٖ ٔإ

ٌٔ َٚٔفٞ َعٔبٝ َٔنَي  َٚاِيَػأص َٚٔفٞ ايضَِّقأب   ِِ ُٗ ًُُٛب َُُؤٖيَف١ٔ ُق َٚاِي َٗا  ِٝ ًَ ٘ٔ  َع ايًٖ

( ِْ ِْ َسٔهٝ ُ٘ َعًٔٝ َٚايًٖ  ٔ٘ َٔ ايًٖ َٔ ٌٔ َفٔضَٜط١ّ  ٔٔ ايٖغٔبٝ (60َٚٔاِب

ٚضح ايف٦ات اييت تغتشل ايظنا٠ . -5

َٔ ال ميًو املاٍ ايشٟ حيتاز إيٝ٘ايفكرل

يٝعٍٛ ْفغ٘ ٚأًٖ٘

َٔ ال ميًو َااّل ٜفٞ حبادات٘ املغهني

ٚساد١ أًٖ٘

ٜعًُٕٛ ع٢ً مجعاملٛظفٕٛ ايشٜٔ  ايعإًَٛ عًٝٗا

ايظنا٠ ٚيٝػ هلِ عٌُ آخض.

عزارايػاصَٕٛ املزٜٕٓٛ ايشٜٔ عذظٚا عٔ

رِْٜٛٗ.

، ٚسزٜجّا يف عبٌٝ اهلل اجملاٖزٕٚ يف عبٌٝ اهلل

تغتدزّ يف بٓا٤ اجلغٛص ٚايهباصٟ 

ٚتٛصٌٝ املٝاٙ ايٓك١ٝ ٚنٌ َا خيزّ

اإلعالّ ٚاملغًُني.

ً٘ ٚال املغافض املٓكطع عٔ بًزٙ ٚأٖابٔ ايغبٌٝ

ميًو َٔ املاٍ َا ٜغز سادت٘

ايشٜٔ ٜزخًٕٛ اإلعالّ ٚقز سضَٛا َٔ  املؤيف١ قًٛبِٗ

اَٛاهلِ بغبب إعالَِٗ

حتضٜض َٔ ٚقع يف األعض َٔ أبٓا٤ يف ايضقاب

املغًُني

َا َكزاص طنا٠ املاٍ ؟ -6
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*ارح ٝصَ حُ٘صخد ٝٓشػ٤ِٚ ػخّ ٛـش١ )كٍٞ( ٣ٌٕٞ 

 %2.5ٓوذحسٛخ حُؼُشش أ١ 
زاص طنا٠ ايظصٚع ٚايجُاص ؟َا َك-7

% ُٖٔ ٣غو٢ رٔخء 11% ُٖٔ ٣غو٢ رخ٥الص ، 5ٝ*

 .حُٔطش ، ٝطخشؽ ٝهض حُلصخد
َٔ ايشٜٔ ال ٜغتشكٕٛ ايظنا٠ ؟ -8

حُضٝؿش –ح٥رخء ٝحألر٘خء  –*حٌُخكش ٓطِوخً 
َا ؽضط صش١ ايظنا٠ ٚقبٛهلا عٓز اهلل ؟ -9

 ، ً ً د٣ٞ٤ٗخ ٝأال *أال ٣٘ظلغ حُٔض٢ً ٖٓ ٝسحء صًخطٚ ٗلؼخ

٣ؼٞد ا٤ُٚ ٓخ أخشؿٚ ُٝٞ رطش٣ن ؿ٤ش ٓزخشش.

الرسول قائًدا
؟ -1  َا املكصٛر بايكٝار٠

*٢ٛ حُٔوذّ حُز١ ط٘وخد ا٤ُٚ حُـٔخػش ، ٝحُو٤خدس رٔؼخرش 

حُشأط ٖٓ حُـغذ.
َا َالَح ايكٝار٠ عٔ صعٍٛ اهلل  ؟ -2

*طل٣ٞط حُغِطش  *حُظ٘ظ٤ْ  *حُظخط٤ػ
َا املكصٛر بايتدطٝط ؟ -3

عش حُٞحػ٤ش ُألٓش ؿ٤ذحً ، ػْ حُظشخٝس ٓغ أَٛ ٛٞ حُذسح

حُشأ١ ٝأصلخد حُلَ ٝحُؼوذ ك٢ حُٔـظٔغ حإلدحس١ 

حُٔل٤ػ.
عالّ نإ ٜعتُز ايتدطٝط يف صزص اإلعالّ ؟-4

*حػظٔذ ػ٠ِ ٓشًض٣ش حُوخثذ ك٢ حُظخط٤ػ ٛٞ 

٤٘ٓٝشخٝسْٛ كظ٠ ارح ٓخ ٝظؼٞح حُظخط٤ػ حُٔ٘خعذ 

٢ حُظ٘ل٤ز.ُألٓش ، ًخٕ ٛ٘خى ٓشٝٗش ٝػذّ ٓشًض٣ش ك
َا ٖٞ طضٜك١ ايضعٍٛ يف ايتدطٝط يًشضب ؟ -5

*ًخٕ ٣عغ ُٜخ خطظٜخ رؼذ حُظشخٝس ٓغ حُصلخرش 

٣ٝؼط٤ٜخ ُوخثذ حُـ٤ش ٤ُوّٞ رظ٘ل٤زٛخ ، ٣ٝعغ ُٚ حُخطٞغ 

حُؼخٓش ُألٓش ٣ٝٞص٤ٚ رٜخ ، ػْ ٣ظشى ُوخثذ حُـ٤ش غش٣وش 

ه٤خدس حُـ٤ش ٝط٘ل٤ز حُخطش.

عؾرل٠ ٚاألقضبني ؟ملاسا بزأ ايضعٍٛ يف رعٛت٘ باي -6

ًخٕ  *ألْٜٗ أ٠ُٝ حُ٘خط ، ٝألْٜٗ ارح حهظ٘ؼٞح رذػٞطٚ

رُي أدػ٠ إٔ ٣وظ٘غ حألخشٕٝ.
نٝف خطط ايٓيب  يًٗذض٠ ؟ -7

 :*ًخٕ حُظخط٤ػ ُِللخظ ػ٠ِ سؿخٍ ٝٗغخء حُذػٞس كٌخٗض

*حُٜـشس حأل٠ُٝ ا٠ُ حُلزشش ) عزؼش سؿخٍ ٝصٝؿخطْٜ (

 أٓشحس ( 18الً ٝسؿ 83*حُٜـشس حُؼخ٤ٗش ا٠ُ حُلزشش ) 

*ػْ ٓشكِش حُظخط٤ػ ُِٜـشس ا٠ُ حُٔذ٣٘ش ُْٝ ٣خشؽ 

اال ك٢ آخش حُٜٔخؿش٣ٖ. حُشعٍٞ
. ٚضح.املغذزَٔ ايتدطٝط ايغًِٝ يًضعٍٛ  بٓا٤  -8

*ك٤غ شؼخثش حُظشر٤ش ٝحُظؼ٤ِْ ٝحُٔشخٝسحص ٝاُوخء أٍٝ 

خطخد رًشْٛ رٔغج٤ُٞظْٜ ٝرخ٥خشس ػْ حُظخط٤ػ 

٤ٖ حُٜٔخؿش٣ٖ ٝحألٗصخس.ُِٔئحخخس ر
نٝف نإ ايتدطٝط َٔ ايضعٍٛ  ملعاٜؾ١ مجٝع األرٜإ -9

َع بعطٗا يف املز١ٜٓ ؟

*ك٤غ هخّ حُشعٍٞ رظ٣ٌٖٞ حطلخد ٣عْ ؿ٤ٔغ عٌخٕ 

حُٔذ٣٘ش ٖٓ ٜٓخؿش٣ٖ ٝأٗصخس ٣ٜٝٞد ، ٝطشخٝس ٓؼْٜ 

ٝػوذ ٝػ٤وش طعٖٔ ٤ُٜٞد حُٔذ٣٘ش كش٣ش حُؼو٤ذس ٝكوٞم 

حُٔغ٤ِٖٔ ٝٝحؿزخطْٜ.
َا ايشٟ ٜتطًب٘ ايتٓعِٝ ؟ -10

*٣ظطِذ حُظ٘ظ٤ْ ٝظغ ٤ٌَٛ أل١ ٓ٘ظٔش طلشؽ ك٢ 

حالخظصخصخص ك٢ هٞحُذ ٓلذدس ، ٝأهغخّ ٓؼ٤٘ش ، ٓ٘ؼخً 

ُالصدٝحؿ٤ش ٝطذحخَ حُصالك٤خص.
ملاسا أقض ايضعٍٛ َبزأ تفٜٛض ايغًط١ ؟ -11

 خُشٞسٟكْ ٓطِوش ك٢ ٣ذ حُلخً ايغًط١*كظ٠ ال ٣ـؼَ 

.حُغِطش ا٠ُ حُٔغخػذ٣ٖ ٝحُٔشإع٤ٖ ٞضطل
بزأ ايؾٛص٣ ؟صعٍٛ اهلل مبٚضح نٝف أخش  -12

*حعظشخس حُصلخرش ك٢ أٓش حُخشٝؽ ُوش٣ش ك٢ ؿضٝس 

رذس.

*أخز حُشعٍٞ رٔشٞسس حُلزخد رٖ حُٔ٘زس كٍٞ حُٔ٘ضٍ 

 حُز١ ٣٘ضٍ حُٔغِٕٔٞ ك٤ٚ ك٢ رذس.

*حعظشخس حُصلخرش ك٢ أٓش أعشٟ رذس
َا َع٢ٓ ايؾٛص٣ ؟ -13

*٢ٛ حعظطالع حُشأ١ ٖٓ ر١ٝ حُخزشس ُِظٞصَ ا٠ُ 

أهشد حألٓٞس ك٢ حُلن.
َِ ٜتأيف دلًػ ؽٛص٣ صعٍٛ اهلل  ؟ -14

ً ٣خظخسْٛ حُشعٍٞ ٖٓ أَٛ  *٣ظؤُق ٖٓ أسرؼش ػشش ٗو٤زخ

حُشأ١ ٝحُزص٤شس ٖٓٔ ٣شٜذ ُْٜ رخُؼوَ ٝحُلعَ ٝحُؼوخكش 

ٗصخس.، ْٝٛ عزؼش ٖٓ حُٜٔخؿش٣ٖ ٝعزؼش ٖٓ حأل
يًكٝار٠ ايٓادش١ جيب ايتُغو بٗا .... فُا ٖٞ ؟ -15

حُظؼشف ػ٠ِ  –حُصذم  –حُـشأس ك٢ حُلن  –*حُشٞسٟ 

حُظلخإٍ. –غز٤ؼش حُٔـظٔغ 

لمــــــالع
٤ِٕٞ هخٍ طؼخ٠ُ : -2 ِّ َؽ َٛ َع٢ًَ ُن ُٖ َٚ ًُِو  ُُ َٝٔزٙٔ اِي َتَباَصَى اٖئشٟ ٔب

1ََُقٔزْٜض ) ًّا ( اٖئشٟ َخًََل اِي َُ ُٔ َع ِِ َأِسَغ ِِ َأُٜٗه َُٛن ًُ َِٝب َٝا٠َ ٔي َٚاِيَش َِٛت 

َٛ اِيَعٔظُٜظ اِيَػُفُٛص ) ُٖ ََا َتَض٣ ٔفٞ 2َٚ َٛإت ٔطَباّقا  َُ ( اٖئشٟ َخًََل َعِبَع َع

ِٔ ُفُطٕٛص ) َٔ ٌِ َتَض٣  َٖ ُٕٚت َفاِصٔدٔع اِيَبَصَض  ِٔ َتَفا َٔ  ٔٔ َُ ًِٔل ايٖضِس 3َِٖخ ( ُث

َٛ َسٔغرْل )اِصٔدٔع اِيَبَصَض َن ُٖ َٚ َِٝو اِيَبَصُض َخأع٦ّا  َِٓكًِٔب ٔإَي َٜ  ٔٔ ِٝ (4ٖضَت

فغض يػٜٛات اآلٜات ايهضمي١. -1

رذٕٝ  رؼعٜخ كٞم رؼط:  طباقّا. ٣خظزشًْ:  يٝبًٛنِ

. صذٝع – شوٞم:  فطٛص. حخظالف:  تفاٚت. ٓٔخعش

 أصخرٚ حإلػ٤خء. – ٤ًَِ:  سغرل. صخؿشحً ر٤ُالً :  خاع٦ّا

يشٟ تضؽز إيٝ٘ األٜات.َا ا -2

*طششذٗخ ح٣٥خص ٝطئًذ ػ٠ِ إٔ حُؼِٔخء ْٛ حُز٣ٖ ٣ؼشكٕٞ 

 .هللا ٓؼشكش كو٤و٤ش ٗظ٤ـش ُظؤِْٜٓ ك٢ هٞح٤ٖٗ حٌُٕٞ

ٝأعشحسٙ ، ك٤ضدحد ا٣ٔخْٜٗ رخهلل ، ٣ٝضدحد طؤًذْٛ ٖٓ

ػظٔش خِن هللا ٝهذسطٚ ًِٔخ طؤِٓٞح هٞح٤ٗ٘ٚ ح٤ٌُٗٞش
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تُػ فٝ٘ عًُّا عٌٗ اهلل َٔ عًو طضٜكّا ًٜ) :هخٍ سعٍٞ هللا

يتطع أدٓشتٗا صضا٤ّ يطايب  ي٘ طضٜكّا إىل اجل١ٓ، ٚإٕ املال٥ه١

(.ايعًِ

فغض يػٜٛات احلزٜح.-1

ً : ًٜتُػ طضٜكّا  .٣غش: عٌٗ. ٣غؼ٠ِ ا٠ُ ؿٜش ٣طِذ ػِٔخ

حُطٞحكٕٞ : املال٥ه١. ٝكوٚ ُؼَٔ ٣ٞصِٚ ا٤ُٜخ: إىل اجل١ٓ

طلق : يتطع أدٓشتٗا. حُؼِْ ك٢ حألسض ٣ِظٔغٕٞ ٓـخُظ

: اسظخًء ٝطٌش٣ٔخً. صضا٤ . حُٔشظـ٤ِٖ رخُؼِْ

َاسا ْفِٗ َٔ ٖشا احلزٜح ؟ -2

 ٚ، ٝأٗهللا ٝٓالثٌظٚ ػخ٣شسإٔ غخُذ حُؼِْ ك٢ *ٗلْٜ 

ش ، ٝإٔ حُٔالثٌحُـ٘ش رغزذ عؼ٤ٚ ك٢ غِذ حُؼِْ ٣شصم

ٖٓ ػِْ. ظخ رٔخ ٣طِذرخُ٘ٞس ٝحُظٌش٣ْ ٝحُش ٚطلل
ؼ/ َا عالق١ اإلعالّ بايهٕٛ ٚأعضاصٙ؟

ؿـ/ ُوذ ٝػن حإلعالّ حُؼالهش ر٤ٖ حُذ٣ٖ ٝحٌُٕٞ ، كخُ٘ظش 

 ػزخدس .ك٠ ٌِٓٞص هللا ا٣ٔخٕ ٝحُؼَٔ ك٠ ًَ ٗٞحك٤ٚ 
ؼ/ ملاسا أَض اهلل تعاىل ْبٝ٘ ذلُز بايكضا٠٤ َضتني ٚسنض

 ؟ٓخدس حُؼِْ ػالع ٓشحص ٝرًش حُوِْ ٓشس ٝحكذس 

ؿـ/ ٝٓخ رحى اال طٔـ٤ذح ُلو٤وش حُوشحءس ٝحُوِْ ٝا٣زحٗخ ُشكغ 

ٓ٘خس حُلٌش ٝحُؼوَ ٝكظق رخد حُلعخسس ػ٠ِ ٓصشػ٤ٚ.
ملاسا نإ ايعًُا٤ ِٖ أؽز ايٓاؼ خؾ١ٝ هلل تعاىل؟ؼ/ 

ألٕ حُؼِٔخء ْٛ حُز٣ٖ ٣ؼشكٕٞ هللا ٓؼشكش كو٤و٤ش ، ؿـ/ 

ٖ ػْ ٣ؼشكٞٗٚ رآػخس ص٘ؼظٚ ، ٣ٝذسًٞٗٚ رآػخس هذسطٚ ، ٝٓ

 ٣خشٞٗٚ كوخ ، ٣ٝظوٞٗٚ كوخ.
ؼ/ َا َفّٗٛ ايعًِ ف٢ اإلعالّ؟

٣شَٔ حُ٘ظش ك٠ آ٣خص هللا ح٤ٌُٗٞش ٝٓخ أٝدػٚ هللا ك٠ ؿـ/ 

 حٌُخث٘خص ٖٓ غخهخص ٛخثِش طذٍ ػ٠ِ ػظٔش حُخخُن.
تب٢ٓ األَِ دلزٖا؟ ؼ/ بأ٣ ؽ٤٢

: حُؼِْ حُ٘خكغ ٛٞ ايعًِ -1:طز٠٘ حألْٓ ٓـذٛخ رؤٓش٣ٖؿـ/ 

.حألْٓ ٝٓشؼَ ٛذح٣ظٜخ عز٤َ ٜٗعش

ٝأدحس  ٍ ػصذ حُل٤خس ، ٝٛٞ هٞحّ حُٔؼ٤شش: كخُٔخاملاٍ

.خط حُلعخسس ك٠ ٤ٓخد٣ٜ٘خ حُٔخظِلشحُظوذّ ٝحُشه٠ ٝأع

( اإلسالم واحلضارات األخرى4) 
 ملاسا سجٓا اإلعالّ ع٢ً ايٓعض ٚايتزبض ؟ -1

**ألٕ حُ٘ظش ٝحُظذرش ٣ئد٣خٕ ا٠ُ حُؼِْ حُصل٤ق ، 

حُلعخسحص ٝطضدٛش .ٝرخُؼِْ ط٘شخ 
َا املجٌ األع٢ً يإلْغإ املغًِ يبٓا٤ سٝا٠ ْادش١ ؟ -2

*حُٔؼَ حألػ٠ِ ُِٔغِْ ُز٘خء ك٤خطٚ ٛٞ حُؼخُْ حُؼخَٓ ٤ُٝظ 

حُشحٛذ حُ٘خعي ًٔخ ك٢ حألد٣خٕ حألخشٟ
ٚدب اإلعالّ ع٢ً املغًِ ايتفهرل ايكِٜٛ ٚحتضٜض ايعكٍٛ أ -3

سيو.َٔ ايتكًٝز.. اسنض بعض اآلٜات اييت تؤرٟ 

"يف ايغُٛات ٚاألصض قٌ اْعضٚا َاسا"*هخٍ طؼخ٠ُ: 

" إٕ يف خًل ايغُٛات ٚاألصض ٚاختالف ايًٌٝ*هخٍ طؼخ٠ُ: 

ٚايٓٗاص ٚايفًو اييت جتضٟ يف ايبشض مبا ٜٓفع ايٓاؼ َٚا أْظٍ اهلل 

َٔ ايغُا٤ َٔ َا٤ فأسٝا ب٘ األصض بعز َٛتٗا ٚبح فٝٗا َٔ نٌ 

دض بني ايغُا٤ ٚاألصض آلٜات راب١ ٚتصضٜف ايضٜاح ٚايغشاب املغ

يكّٛ ٜعكًٕٛ ".

َاسا تعين خالف١ اإلْغإ يف األصض ؟ -4

ُإلٗغخٕ ًَ  *٢ٛ حُٔ٘ضُش حُؼظ٤ٔش ُإلٗغخٕ ك٤غ عِْ هللا

ح٤ٖٗ حٌُٕٞ ٝٓخ ك٢ ٣ذٙ ٤ٌُظشق هٞ ٛزح حٌُٕٞ ٝأغِن

ٝخخٓخص ٝٓخِٞهخص ك٢ حُزش  غخهخص ًٝ٘ٞصحألسض ٖٓ 

ػزخدس هللا  ٝ ُي ك٢ طؼ٤ٔش حألسضػْ ٣غظخذّ ًَ ر شٝحُزل
احلطاص٠ اإلعال١َٝ متٝظت بأَرلٕ َُٗني ... ٚضشُٗا. -5

٤ٖ ٝحالعظلخدس ٓ٘ٚ ك٢ شظ٠ : حػظشحكٚ رـٜذ حُغخروألٍٚح

حُؼِّٞ

: حٕ حُلوخثن حُظ٢ طعٜٔ٘خ حُوشإٓ حٌُش٣ْ ٝحُغ٘ش  ايجاْٞ*

حإلٗغخٕ ك٢  حُ٘ز٣ٞش ٣٘عزػ رٜخ حُغِٞى حإلٗغخ٢ٗ ك٤ٔع٢

 ػخرظش ك٢ حُز٘خء ٝحٌُشق كال ٣ذٓش ٓخ ٣ؼٔش. خطٞحص

يًتعايِٝ اإلعال١َٝ ْتٝذ١ ٚاضش١ يف ايتاصٜذ اإلعالَٞ  -6

... ْاقؿ سيو.

ٗظ٤ـش ُِظؼخ٤ُْ حإلعال٤ٓش ٝحٛظٔخٜٓخ رخُؼِْ ، حٛظْ**

حُٔغِٕٔٞ رخُؼِّٞ ٝحُٔؼخسف ك٢ ًَ حُزالد حُظ٢ كظلٞٛخ ، 

ً ، ٝأًؼشٝح ً كخثوخ حألٓٞحٍ  ٝحٛظٔٞح رخُظشؿٔش حٛظٔخٓخ

ُِؼخ٤ِٖٓ رٜخ ، كؤصزلض حُظشؿٔش ٖٓ حألٓٞس ح٤ُٔغٞسس 

ك٢ حُلعخسس حإلعال٤ٓش ك٘ظؾ ػٜ٘خ ؿضء ًز٤شس ٖٓ

 حُلعخسس.
ملاسا ناْت احلطاص٠ اإلعال١َٝ ر١ٜٝٓ ع١ًُٝ ؟ -7

ً ، رَ ٣ذػٞ ا٤ُٚ ** ُٖ حإلعالّ ال ٣ؼخد١ حُؼِْ ٓطِوخ

٣ٝلزذ ك٤ٚ حُ٘خط ، رَ طلٞم ػ٠ِ ؿ٤شٙ ٖٓ حألد٣خٕ 

ؼخدحص رخٕ ؿؼِٚ كشظخً ػ٠ِ حُٔغِْ / ٤ٓٝضس ٣ظ٤ٔض رٜخ ٝحُ

 ٣ٝؼِٞ رٜخ ك٢ دسؿخص حُـ٘ش.
َا املكصٛر باملٓٗر ايتذضٜيب يف اإلعالّ ؟ -8

 ٛٞ حُز١ حُز١ ٣وع٢ رؤٕ ٣ظٞخ٠ حُزخكغ دسحعش-

دسحعش ظخٛشس غز٤ؼ٤ش ًٔخ ٢ٛ ٓٞؿٞدس رخُلؼَ ك٢ ػخُْ 

خ ، حُٞحهغ ، ػٖ غش٣ن ٓالكظظٜخ ٝاؿشحء حُظـخسد ػ٤ِٜ

 ػْ حُظٞصَ ٖٓ رُي ا٠ُ ٝظغ هخٕٗٞ ػخّ.
َا دٗٛر دابض بٔ سٝإ يف املٓٗر ايتذضٜيب ؟ -9

ٖٓ أٝحثَ حُز٣ٖ أدخِٞح حُٜٔ٘ؾ حُظـش٣ز٢ ك٢  ٞٛ**

أرلخػْٜ.

 **ًخٕ أػظْ ٤ٔ٤ًخث٢ ٝػَٔ ص٤ذال٤ٗخً ك٢ حٌُٞكش.

**ٝظغ ػذدحص ٖٓ حُٔئُلخص ك٢ ح٤ٔ٤ٌُخء ٜٓ٘خ : ًظخد 

ظخد حُ٘ـّٞحُغ٤ٖ ، ًظخد حُخٞحص ، ً
 نإ يًضاطٟ رٚص نبرل يف ايعًِ يف احلطاص٠ اإلعال١َٝ .. -10

ٚضح سيو.

 **ٛٞ أٍٝ ٖٓ حعظلعش كخٓط ) حٌُزش٣ظ٤ي (.

**سكط حُغلش ٝهخٍ رزطالٕ إلٌٓخ٤ٗش طل٣َٞ حُٔؼخدٕ 

ا٠ُ رٛذ.
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ٚضح ايزٚص ايهبرل ايشٟ قاّ احلغٔ بٔ اهلٝجِ يف املٓٗر -11

ايتذضٜيب.

أعغٞح حُٜٔ٘ؾ حُظـش٣ز٢ ك٢ حُل٤ض٣خء.**ٖٓ حُشٝحد حُز٣ٖ 

 **ٛٞ ٓ٘شت ػِْ حُعٞء رال ٓ٘خصع.

**أُق ًظخد ) حُٔ٘خظش ( حُز١ ٣ؼذ ٓشؿؼخً أعخع٤خً.

**ط٤ٔضص دسحعظٚ رخُظـشرش ٝدهش حُٔالكظش.
َا ايشٟ أعِٗ ب٘ أبٛ ايضحيإ ايبرلْٚٞ يف اجملاٍ ايعًُٞ ؟ -12

خس **طوذ٣ش حُ٘وَ حُ٘ٞػ٢ ُؼذد ٖٓ حُٔؼخدٕ ٝحألكـ

 حٌُش٣ٔش طوذ٣شحً ده٤وخً .

**حشظٜش رو٤خط أرؼخد حألسض ٝطلغ٤ش ظٞحٛش حُشلن 

 ًٝغٞف حُشٔظ.

**ٗخهش حألدُش ػ٠ِ ًش٣ٝش حألسض ٝدٝسحٜٗخ كٍٞ 

ٓلٞسٛخ ٝكٍٞ حُشٔظ.
نٝف اعتفار ايػضب َٔ احلطاص٠ اإلعال١َٝ ؟ -13

غش ك٢ **ك٢ حُٞهض حُز١ حٗظشش ك٤ٚ حُـَٜ ٝع٤طشس ح٤ٌُ٘

، ًخٗض حُلعخسس حإلعال٤ٓش ِٔخء ٝحُؼِْأٝسٝرخ ػ٠ِ حُؼ

، ك٘وِض حُلعخسس حُـشر٤ش ٢ هٔش ػظٔظٜخ ٝطوذٜٓخك

، ًخِٓش ٝػِٔض ػ٠ِ حالعظلخدس ٜٓ٘خ حُلعخسس حإلعال٤ٓش

ك٤غ طلٞم حُؼشد ك٢ ٓـخالص حُؼِّٞ حُٔخظِلش، كظشؿٔٞح 

ً ُْٜ ُؼذس هشًَٕٝ رُي ٝدسعٞٙ  ، ػْ ٝحطخزٝٙ ٓشؿؼخ

٢ ٝحُلعخسس.حٗطِوٞح ٓ٘ٚ ٗلٞ حُظوذّ ٝحُشه

َاسا تعضف عٔ عا٥ؾ١ عبز ايضمحٔ ؟-1

 ، ٓصش٣ش ًٝخطزشس ٓلٌشػخثشش دمحم ػزذ حُشكٖٔ حُز٘خ ٠ٛ 

 طلخظش شأســحٓ أٍٝ ٢ٛٝ ، ٝرخكؼش ؿخٓؼ٤ش ظخرسـٝأع

حشظـِٖ ٖٓخصــ٤ُٝأ ٖـٝٓ ، حُشش٣ق صٛشألرخ

، ػـشكض ٓؼ٠٘ إٔ طٌٕٞ حُٔـشأس   ٓصش ك٢ لخكشـرخُص

ٓظلظـق ٝ ّٓطِغ ػ٠ِ حُؼِّٞ حُٔخظِلش . رحص ػوَ
مل يكبت ببٓتٚ ملاسا زلاٖا ٚايزٖا عا٥ؾ١ ؟ ٚ َت٢ ٚيزت ؟ -2

ايؾاط٧ ؟ 

، ٝ عٔــخٛخ 1913ُٝذص ك٢ حُغـخدط ٖٓ ٗٞكٔزش ع٘ش   

 ٝحُذٛخ ػخثشش ط٤ٔ٘خ رخعْ أّ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػخثشش سظ٠ هللا

 ٣٘ظ٠ٔ ًخٕ ألٗٚ حُشخغت ر٘ض ُوذ حخظخسصػٜ٘خ ،ٝ هذ 

 د٤ٓخغ شٞحغت ػ٠ِ حأل٠ُٝ ك٤خطٜخ ا٠ُ
َا ايعٛاٌَ ايت٢ أثضت يف تهٜٛٓٗا ؟-3

 رخُٔؼٜذ ٓذسعخ ٝحُذٛخ ًخٕ كوذ أصٛش١ ُؼخُْ ر٘شح ٢ٜك

ً  ٢ٛٝ ، رذ٤ٓخغ حُذ٠٘٣  ػِٔخء ٖٓ ألؿذحد كل٤ذس أ٣عخ

 .حُشش٣ق رخألصٛش ش٤خخ ألٜٓخ ؿذٛخ ًخٕ كوذ حألصٛش
ايٓؾأ٠ ايز١ٜٝٓ :

د٤٘٣ش ٝأخاله٤ش عخػذطٜخ ػ٠ِ ٓٞحؿٜش حُظ٠ صٝدطٜخ رو٤ْ 

حُظ٤خسحص حُلٌش٣ش حُٞحكذس حُظ٠ ال طظلن ٓغ ٣ٞٛظٜخ 

 حإلعال٤ٓش .
ك٤غ أطٔض كلظٚ ٝ ٠ٛ ُْ طزِؾ حُؼخششس  سفعٗا يًكضإٓ :

كوذ ٝحؿٜض ؿ٤ٔغ حُؼوزخص حُظ٠ ٝهلض   اإلصار٠ ٚ ايعظّ :

 أٓخّ أًخُٜخ ُذسحعظٜخ ٝ طـِزض ػ٤ِٜخ
 ايتفٛم ٚ ايتُٝظ :

ًخٗض حأل٠ُٝ ػ٠ِ حُوطش حُٔصشٟ ك٢ شٜخدس  ك٤غ

ٝ كصِض رؼذٛخ ػ٠ِ 1929حٌُلخءس ُِٔؼِٔخص ػخّ 

ػْ حُظلوض ر٤ٌِش حألدحد ٝ  1931حُشــٜخدس حُؼـخ٣ٞٗش ػخّ 

ٝ حُذًظٞسحس ٝ حُظ٠ 1941كصِض ػ٠ِ حُٔخؿغظ٤ش 

 .1951أششف ػ٤ِٜخ حألد٣ذ غٚ كغ٤ٖ 
طٚادٗا : 

عخػذٛخ ك٢ طضٝؿض ٖٓ أعــظخرٛخ أ٤ٖٓ حُخ٠ُٞ حُزٟ  

 حُ٘ـخف ٝ ًخٕ ُٚ أًزش حألػش ك٢ ك٤خطٜخ حُؼ٤ِٔش
َا ايزيٌٝ ٔ؟ َٚا املها١ْ ايت٢ استًتٗا عا٥ؾ١ عبز ايضمح -4

ع٢ً سيو ؟

حُٞغٖرحع ص٤ظٜخ ك٠ ٓصش ٝحكظِض ٌٓخٗش ػخ٤ُش ٝ

 حُؼشر٠ ٝ حُذ٤َُ ػ٠ِ رُي :

دػٞطٜخ ٌُؼ٤ش ٖٓ حُٔئطٔشحص حُذ٤ُٝش .-1

خص أؿ٘ز٤ش .طشؿٔش حُؼذ٣ذ ٖٓ ًظزٜخ ُِـ-2

عؼ٠ رؼط ح٤ُٜجخص حُؼ٤ِٔش ٝ حُؼوخك٤ش ُعٜٔخ-3

ُؼع٣ٞظٜخ .

.ك٠ ٓصش ٝخخسؿٜخكصُٜٞخ ػ٠ِ ًؼ٤ش ٖٓ حُـٞحثض -4

حشظـخُٜخ رخُؼذ٣ذ ٖٓ حُٔ٘خصذ حُؼ٤ِٔش ك٠ ؿخٓؼخص-5

ٓصش ٝ حُذٍٝ حُؼشر٤ش .
َا أبضط إعٗاَاتٗا ايع١ًُٝ ؟ -5

أًؼش ٖٓ أسرؼ٤ٖ ًظخرخ ط٘ٞػض ر٤ٖ حٌُظذ حُلو٤ٜش ٝ -1

حألدر٤ش ٝ حُظخس٣خ٤ش ٝ حإلعال٤ٓش.

طشحؿْ أّ حُ٘ز٠ ٝ ر٘خطٚ ٝع٤ذحص ر٤ض حُ٘زٞس ٝ -2

حُصلخر٤خص .

سحرؼش –ٓـٔٞػش ٖٓ حألرلخع ٜٓ٘خ:) حُٔشأس حُٔغِٔش-3

حُوشإٓ ٝ هع٤ش حُلش٣ش حُشخص٤ش (. –حُؼذ٣ٝش 
١ ٚ اإلصالس١ٝ ؟َا أبضط إعٗاَاتٗا ايفهضٜ -6

**ٓؼخسًٜخ ظذ حُظلغ٤ش حُؼصشٟ ُِوشإٓ دكخػخ ػٖ 

 حُظشحع.

ُظؼ٤ِْ حُٔــشأس ٝحكــظشحٜٓخ ٖٓ ٓ٘طِن  **دػٜٔخ

اعــال٠ٓ .
َت٢ تٛفٝت عا٥ؾ١ عبز ايضمحٔ ؟ -7

 رغٌظش 86 ٣٘خٛض ػٔش ػٖ حُشكٖٔ ػزذ ػخثشش ض٤ٞكط  

أٍٝ حُٔٞحكن ٛـ 1419 شؼزخٕ 11 حُؼالػخء ٣ّٞ ك٢ هِز٤ش

 .1998ّ غٔزشد٣

َا املكصٛر بايضمح١ ؟ -1

 *حُشكٔش صلش طؼ٢٘ حُشلوش ٝحُٔـلشس ، ٝحخظخسٛخ هللا

صلش ُزحطٚ كغ٠ٔ ٗلغٚ حُشكٖٔ ، ٝحخظخسٛخ صلش ألكؼخُٚ 

 كغ٠ٔ ٗلغٚ حُشك٤ْ.

ايضسِٝ ( ؟  –َا ايشٟ تعٓٝ٘ ) ايضمحٔ  -2

 *حُشكٖٔ: رٔؼ٠٘ سكٔش هللا رخِوٚ ٓئٖٓ ًٝخكش.

شك٤ْ : طؼ٢٘ سكٔش هللا رخُٔئ٤ٖ٘ٓ ك٢ حألخشس خخصش.*حُ



أبو الزهراءإعداد /      م8102  الثانوى ألولالصف ا                الرتبية اإلسالميةمهارة 

6

قاصٕ بني تأثرل ايكًٛب ايضس١ُٝ ٚايكًٛب ايػًٝع١ ع٢ً أٟ  -3

دلتُع.

*حُوِٞد حُؼخٓشس رخُشكٔش طؼٔش حُغ٤ٌ٘ش ٝحُطٔؤ٤ٗ٘ش ، 

ٝحُٔـظٔغ ٓؼٜخ ٣ُز٠٘ ػ٠ِ حُظآُق ٝحُظؼخغق ٝحُظٔخعي. 

ظشش ر٤٘ٔخ حُوِٞد حُـ٤ِظش ٣ظٔضم ٓؼٜخ حُٔـظٔغ ، ٝط٘

ٓؼٜخ ٓظخٛش حُزـ٢ ٝحُظِْ ٝحالػظذحء ػ٠ِ كوٞم حُ٘خط 

، ٣ٝ٘ظشش حُخٞف ٝطوَ حُطٔؤ٤ٗ٘ش.
اسنض سزٜجّا ٜؤنز ع٢ً إٔ ايضمح١ تؾٌُ مجٝع-4

املدًٛقات.

دعٌ اهلل ايضمح١ َا١٥ دظ٤، فأَغو عٓزٙ : هخٍ سعٍٞ هللا

تغع١ ٚتغعني دظ٤ّا ، ٚأْظٍ يف األصض دظ٤ّا ٚاسزّا،فُٔ سيو 

خلال٥ل ست٢ تضفع ايفضؼ سافضٖا عٔ ٚيزٖا خؾ١ٝ إٔ تذلاسِ ا

تصٝب٘" 

َٔ َعاٖض صمح١ اهلل بعبارٙ إصعاٍ ايضعٌ ٚايهتب -5

ايغُا١ٜٚ ...ٚضح سيو.

*كخُشعٍٞ  ٓظٜش ُٜزٙ حُشكٔش ٝهخٍ حُوشإٓ ػ٘ٚ " ٝٓخ 

أسعِ٘خى اال سكٔش ُِؼخ٤ُٖٔ " . كبرح ًخٕ حإلعالٓؼ٤ٖ

ك٢ حُوٍٞ ٝحُلؼَ  حُشكٔش كخُ٘ز٢ ٣ؼظزش حُظـغ٤ذ حُؼ٢ِٔ

ٝحُظطز٤ن ُٜزح حُذ٣ٖ حُز١ ال ٣ظعق ك٢ أٝحٓشٙ ٝٗٞح٤ٛٚ 

اال رخُشكٔش.
اسنض َٔ عرل٠ ايٓيب  َا ٜزٍ ع٢ً صمحت٘.-6

*ك٤٘ٔخ غِذ ٓ٘ٚ حكذ حُشزخد حإلرٕ رخُضٗخ ، كظَ 

حُشعٍٞ ٣ؼذد ُٚ ٖٓ أعشطٚ ٖٓ ٣شظ٠ ُٜخ رخُضٗخ ك٤شكط 

 ٣شظٕٞ حُشخد رُي ، ك٤وٍٞ ُٚ حُشعٍٞ ًٝزُي حُ٘خط ال

، ٌٝٛزح ظَ حُشعٍٞ ٓغ حُشخد كظ٠ أخشؽ حُشؿزش ٖٓ 

ٗلغٚ ػْ دػخ ُٚ.
اسنض َا ٜزٍ ع٢ً ايضمح١ َٔ عًٛى ايٓيب  َٚٛاقف٘.-7

*ًخٕ ٣شٟ ؿخس٣ش طز٢ٌ ك٤غؤُٜخ ك٤ؼشف أٜٗخ كوذص ٓخ 

 ٓؼٜخ ٖٓ دسحْٛ ٝطؤخشص ك٢ ػٞدطٜخ ، ك٤زٛذ ٓؼٜخ

٤ُشظش١ ُٜخ كظشٌٞ ُٚ خٞكٜخ ٖٓ حُؼٞدؿش ٝحُظؼشض 

ِؼوخد ، ك٤زٛذ ٓؼٜخ ٤ُٞصِٜخ.ُ
َا تأثرل عًٛى ايٓيب ع٢ً ايٓاؼ ؟ -8

رشكوٚ ٝكٌٔظٚ حٓظالى هِٞد حُ٘خط ،  *حعظطخع حُ٘ز٢ 

ك٢ٜ حُشكٔش ٝحُشلوش ٝعؼش حُصذس حُظ٢ كظلض ُٚ هِٞد 

ًخكش حُزشش ٖٓ ٓخظِق حألُٞحٕ ٝحألؿ٘خط ٝحُطزخثغ.
اسنض أَج١ً  تٛضح بعض َعاٖض صمح١ ايٓيب .-9

: أصلخرٚ ٣ٝصذس رُي روُٞٚ ذٓخ ًخٕ ٣ؼِْ حُ٘ز٢ ػ٘ )أ(
، فإسا أت٢ أسزنِ ايػا٥ط ا أْا يهِ مبٓظي١ ايٛايز أعًُهِإمن)

فال ٜغتكبٌ ايكب١ً ٚال ٜغتزبضٖا (.

ًخٕ ال ٣ؤط٤ٚ أكذ اال ٝػذٙ ٝأٗـض ٓخ ًخٕ ػ٘ذٙ )د(

ٖٕٛ ): ٚ كـؼَ طشطؼذ أػعخإٙ كوخٍ ُٚأطخٙ سؿَ كٌِٔ )ؿـ(

( إمنا أْا ابٔ اَضأ٠ تأنٌ ايكزٜز يغت مبًو، فإْٞ عًٝو

ٍٞ: ارح ص٠ِ ًخٕ ٣خلق ك٢ صالطٚ سأكش رخُ٘خط ٣ٝو )د(

؛ كبٕ ك٤ْٜ حُعؼ٤ق ٝحُغو٤ْ ٝرح أكذًْ رخُ٘خط ك٤ِخلق

حُلخؿش.

ً  )ٛـ(  ًخٕ ٣خظخس حأل٣غش ٖٓ حألٓٞس ٓخ ُْ ٣ٌٖ اػٔخ

ًخٕ ٣ؤٓش أصلخرٚ رخ٤ُغش ٝحُغٔخكش ك٢ طز٤ِؾ حُذ٣ٖ  )ٝ(

) بؾضٚا ٚالتٓفضٚا ، ٜٚغضٚا ٚال تعغضٚا (.ٍ : ٣ٝوٞ

ًخٕ ٣ٞص٢ أصلخرٚ رخُشكن ك٢ حُظؼخَٓ ٓغ حُ٘خط  )ص(

كْٜ كِٔش ٛزح حُذ٣ٖ ٝحُٔزِـ٤ٖ ُششع هللا.

َا املكصٛر باحلر ؟ -1

*ٛٞ هصذ ٌٓش حٌُٔشٓش ألدحء ػزخدس حُطٞحف رخٌُؼزش 

حُٞهٞف رؼشكش حُٔششكش ٝحُغؼ٢ ر٤ٖ حُصلخ ٝحُٔشٝس ٝ

ٝأدحء حُٔ٘خعي ػ٘ذ حُٔشؼش حُلشحّ ٝس٢ٓ حُـٔخس ٝحُ٘لش 

ٝغٞحف حإلكخظش ٝغٞحف حُٞدحع.
نٝف ميهٔ إٔ ْعتدل احلر َعٗضّا َٔ َعاٖض ايضمح١ -2

اإلهل١ٝ ؟

*ٗؼظزش حُلؾ ٓظٜشحً ٖٓ ٓظخٛش حُشكٔش حإل٤ُٜش ك٤غ 

كشظٚ هللا ػ٠ِ حُوخدس حُٔغظط٤غ ٓشس ٝحكذس ك٢ حُؼٔش ، 

٘ٚ ؿ٤ش حُوخدس ٝؿ٤ش حُٔغظط٤غ ، ٝحُز١ ال ٣ِٔي ٝأػل٠ ٓ

حألعزخد حُٔخد٣ش.
َا ايضنٔ األندل يف احلر ؟ -3

*حُٞهٞف رؼشكش ٛٞ سًٖ حُلؾ حألًزش ٝٛٞ ٣ّٞ حُظخعغ 

ٖٓ ر١ حُلـش.
َت٢ ٜبزأ طٛاف اإلفاض١ ؟ -4

ش ٛٞ سًٖ رخإلؿٔخع ٣ٝؤط٢ رؼذ حإلكشحّخظك*غٞحف حإل

.رخُلؾ ٣ٝزذأ ٝهظٚ ٣ّٞ حُؼخشش 
احلر صنٔ َٔ األصنإ اخلُغ١ يإلعالّ ٜكّٛ ع٢ً ايٝغض-5

ٚايتٝغرل ... ٚضح سيو.

*إٔ ٖٓ طؼـَ ك٢ ٤ٓٞ٣ٖ كال اػْ ػ٤ِٚ ، كِْ ٣ـزش حُلخؽ 

 حُٔظؼـَ حُزوخء رٌٔش ًَ أ٣خّ حُظشش٣ن.

ً ال شلخء ٓ٘ٚ أؿخص  ً ٓشظخ *إٔ ٖٓ ٓخص أٝ ًخٕ ٓش٣عخ

إٔ حُشخسع ُٚ إٔ ٣لؾ ػ٘ٚ ٤ُٝٚ أٝ أكذ حُٔغ٤ِٖٔ رششغ

 ٣ٌٕٞ كؾ ػٖ ٗلغٚ كؾ حُلش٣عش.
َا ايؾضٚط ايٛادب١ يف أرا٤ فضٜط١ احلر ؟ -6

-*ٛزٙ حُششٝغ رخُظشط٤ذ :

حإلكشحّ ٖٓ ح٤ُٔوخص       (1)

 غٞحف حُوذّٝ (2)

حُٞهٞف رؼشكش ٖٓ رؼذ صٝحٍ حُشٔظ  (3)

 ٣ّٞ حُظخعغ ا٠ُ ؿشٝد حُشٔظ.

حُٔز٤ض رٔضدُلش.       (4)

)احلارٟ عؾض ٚايجاْٞ عؾض(٠٘ ٤ُخ٢ُ حُظشش٣ن حُٔز٤ض رٔ (5)

س٢ٓ حُـٔخس   (6)

حُلِن أٝ حُظوص٤ش   (7)

غٞحف حُٞدحع (8)

حُظشط٤ذ ٣ّٞ حُ٘لش         (9)

إٔ ٣ٌٕٞ حُغؼ٢ رؼذ حُطٞحف. (11)
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حُـٔغ ر٤ٖ حُٔـشد ٝحُؼشخء رٔضدُلش. (11)
ر ؟َاسا حيزخ يٛ أخٌ احلاز بايؾضٚط ايٛادب١ يف احل -7

*ارح كخص حُلخؽ أكذ ٝحؿزخص حُلؾ ٣ـذ ػ٤ِٚ ررق شخس ، 

ػالػش ك٠ حُلؾ ٝعزؼش رؼذ كبٕ ُْ ٣ـذ صخّ ػششس أ٣خّ ، 

كبٕ ُْ ٣وذس أغؼْ ػٖ ًَ ٣ّٞ ٓغ٤ٌ٘خً.حُشؿٞع ا٠ُ رِذٙ 
ٚضح أْٛاع اإلسضاّ. -8

حإلكشحد : إٔ ٣لشّ رخُلؾ ٝكذٙ. (1)

ػْ رؼذ : إٔ ٣لشّ رخُؼٔشس ك٢ أشٜش حُلؾ ايتُتع (2)

كشحؿٚ ٣ٌٔغ ٓظلِالً ػْ ٣لشّ رخُلؾ ٣ّٞ حُؼخٖٓ ٖٓ ر١ 

 حُوؼذس.

ً ، ٣ٝطٞف  ايكضإ (3) : إٔ ٣لشّ رخُلؾ ٝحُؼٔشس ٓؼخ

ً ٝحكذحً ، ٣ٌٝٔغ ٓظلِالً كظ٠  ً ٝحكذحً ٝعؼ٤خ ُٜٔخ غٞحكخ

 ٣٘لش ٛذ٣ٚ.
؟املغًِ عٔ ايػرل؟ َٚا ؽضٚط سيو ٌٖ زلح اإلعالّ إٔ حير-9

أٝ ٣ؼظٔش ػٖ أر٤ٚ أٝ أٓٚ أٝ  *ٗؼْ ٣ـٞص إٔ ٣لؾ حُٔغِْ

أ١ ٓغِْ رششغ إٔ ٣ٌٕٞ هذ كؾ ػٖ ٗلغٚ كؾ حُلش٣عش.
ٖات َٔ أسارٜح ايٓيب َا ٜزٍ ع٢ً أْ٘ جيٛط احلر عٔ-10

ايػرل.

*هخٍ سعٍٞ هللا ك٢ عئحٍ حٓشأس ُٚ :٣خ سعٍٞ : إ أر٢ 

ٓخص ُْٝ ٣لؾ. أكؤكؾ ػ٘ٚ. كوخٍ: ُٞ حٕ ػ٠ِ أر٤ي د٣٘خً 

 أ٠ُٝ رخُوعخء.أً٘ض هخظ٤ظٚ ، إ د٣ٖ هللا

*ٝك٢ كذ٣غ آخش سدحً ػ٠ِ ٖٓ عؤُٚ ، إ أر٢ ش٤خ ًز٤ش 

ال ٣غظط٤غ حُلؾ ٝال حُؼٔشس كوخٍ ُٚ حُشعٍٞ ) كؾ ػٖ 

 أر٤ي ٝحػظٔش (.

ملاسا اختاص اهلل املز١ٜٓ ؟ -1

ً ا٣ٔخ٤ٗش ٗصشص ٛزح حُذ٣ٖ كٌخٕ **ألٜٗخ كٞص هِٞرخ

رْٜ دػٞطٚ ٝٝهلٞح ٓغ حُشعٍٞ حألٗصخس حُز٣ٖ ٗصش هللا

ُْٝ ٣وصشٝح ُلظش ٝحكذس ك٢ ٗصشطٚ.

؟ نٝف عضف ايغًف ايصاحل قزص املز١ٜٓ َٚهاْتٗا -2

**ًخٕ حإلٓخّ ٓخُي ال ٣غ٤ش ك٢ حُٔذ٣٘ش ٓ٘ظؼالً خش٤ش إٔ

روذٓٚ ٣ذٝط ر٘ؼِٚ ٌٓخٗخً ٝغجٚ حُشعٍٞ
اسنض َٓاقب ٚخصا٥ص املز١ٜٓ املٓٛص٠ ؟-3

 (ص )رذس، أكذ، حُخ٘ذم*شٜذص حُٔشخٛذ ٝحُـضٝح

  .*ظٜش ك٤ٜخ صلٞس حُٔغ٤ِٖٔ

*حًظغذ ٓغـذٛخ حُششف كـؼِٚ حُشعٞألكذ حُٔغخؿذ 

 حُؼالػش حُظ٢ ٣شذ ُٜخ حُشكخٍ.

*أصزق حُٔٞص ك٢ حُٔذ٣٘ش أ٤٘ٓش ًَ ٓئٖٓ صخدم 

ُلذ٣غ ٝسد ك٢ رُي.
َاسا ٜفعٌ املغًُٕٛ بعز أرا٤ َٓاعو احلر ؟

سعٍٞ هللا رخػظزخس أٜٗخ  **٣لشصٕٞ ػ٠ِ ص٣خسس ٓذ٣٘ش

ٖٓ أكعَ حُطخػخص ٝأػظْ حُوشرخص ك٤غ دػخ ُٜخ 

) ايًِٗ ادعٌ باملز١ٜٓ ٔضعِفٞ َا دعًت مبه١ حُشعٍٞ روُٞٚ : 

َٔ ايدلن١ (.

عالّ حيضص املغًُٕٛ ؟-5

**٣لشصٕٞ ػ٠ِ أدحء ص٣خسس حُٔذ٣٘ش ٝٓشخٛذس حألٗٞحس 

حُشرخ٤ٗش ٝحُل٤ٞظخص حُوذع٤ش ٝحالعظٔظخع رخُشٝظش 

ش٣لش ٝحُصالس ٓخ شخء هللا إٔ ٣ُص٠ِ ك٤ٜخ ٝك٢ ًَ روؼش حُش

ٖٓ حُلشّ.
َا اآلراب اييت جيب َضاعاتٗا يف طضٜل طٜاص٠ املز١ٜٓ ؟ -6

**إٔ ٣ٌؼش ٖٓ حُصالس ػ٠ِ ع٤ذٗخ دمحم غٍٞ حُطش٣ن ا٠ُ 

حُٔغـذ حٌُش٣ْ

 **إٔ ٣ذخَ حُٔذ٣٘ش ٝحُٔغـذ ك٢ أدد ٝخشٞع.

ؿالٍ ٓ٘ضُظٚ **إٔ ٣غظؼشش ػظٔش ٖٓ ٛٞ هخدّ ػ٤ِٚ ٕ ٝ
َا ٖٞ االعتعزارات ايٛادب١ ألرا٤ ايتش١ٝ ؟ -7

٣٘زـ٢ ُِضحثش إٔ ٣ظطٜش ٣ٝظل٢ِ رؤؿَٔ حُؼ٤خد ، ػْ  **

٣ذخَ حُٔغـذ ك٢ ٝهخس ٝع٤ٌ٘ش عخثالً هللا حُٔـلشس 

ٝحُشكٔش ٝحُصالس ، ٣ٝئد١ طل٤ش حُٔغـذ.
َاسا قاٍ ايضعٍٛ  يف سل أٌٖ املز١ٜٓ ؟ -8

س ٓغـذٙ ٝحُٔشحرطٕٞ ك٢ *ْٛ ؿ٤شس سعٍٞ هللا ، ٝػٔخ

، أػ٠ِ حُ٘خط هذسحً  كشٓٚ ، ٓظ٠ حعظوخٓٞح ٝصِلٞح ًخٗٞح

ال ٜضٜز أسز أٌٖ املز١ٜٓ بغ٤ٛ إال أساب٘ اهلل يف ): ٣وٍٞ حُشعٍٞ

ايٓاص سٚب ايضصاص أٚ سٚب املًح يف املا٤ (.

َا فطٌ ايصال٠ يف املغذز ايٓبٟٛ ؟ -9

ر٤ٖ حُشعٍٞ **حُٔغـذ حُ٘ز١ٞ أكذ حُٔغخؿذ حُؼالػش حُظ٢ 

صال٠ يف َغذزٟ ٖشا أفطٌ َٔ أيف صال٠ فُٝا كعِٜخ كوخٍ : 

عٛاٙ إال املغذز احلضاّ (.

**ؿؼِٚ حُشعٍٞ أكذ حُٔغخؿذ حُؼالػش حُظ٢ طشذ ا٤ُٜخ 

) ال تؾز ايضساٍ إال إىل ثالث١ َغادز ، املغذز حُشكخٍ ُوُٞٚ : 

احلضاّ ، َٚغذزٟ ٖشا ، ٚاملغذز األقص٢ (.

إال إىل ثالث١ َغادز .. اسنضٖا َبّٝٓا ال تؾز ايضساٍ -10

فطٌ ايصال٠ يف نٌ َٓٗا.

حُصالس ك٤ٚ أكعَ ٖٓ ٓخثش أُق صالس املغذز احلضاّ :*

 حُصالس ك٤ٚ أكعَ ٖٓ أُق صالس. املغذز ايٓبٟٛ :*

حُصالس ك٤ٚ خ٤ش ٖٓ خٔغٔخثش صالس. :املغذز األقص٢*

؟ايؾضٜف١ ٕ تضاع٢ يف طٜاص٠ ايضٚض١َا اآلراب اييت جيب أ -11

**حُظطٜش ٝطوذ٣ْ حُشؿَ حُوذّ ح٠٘ٔ٤ُ ػْ ٣غِْ ػ٠ِ حُ٘ز٢  

 ) ٣ٝوٍٞ حُذػخء (.

٤ٔ٤ٖ ك٤غِْ ػ٠ِ أر٢ رٌش حُصذ٣ن **٣٘ظل٢ ه٤ِالً ا٠ُ حُ

 ٣ٝوٍٞ حُذػخء (.)

**٣٘ظل٢ ه٤ِالً ا٠ُ ح٤ٔ٤ُٖ ٣ٝغِْ ػ٠ِ ػٔش رٖ حُخطخد 

) ٣ٝوٍٞ حُذػخء (

 دا٤ت َٔ أدًٗا ايضعٌ ؟َا األٖزاف اييت -1

*روخء حُٜٔ٘ؾ حأل٢ُٜ حُز١ صخكذ حإلٗغخٕ حألٍٝ كظ٠ 

٣٘ظْ كشًظٚ ك٢ حألسض ك٤وّٞ حُشعَ رظز٤ًش ٖٓ ٗغ٠ 

 أٝ حٗلشف أٝ خخُق ٛزح حُٜٔ٘ؾ.

*حُشعَ ؿخءص ٢ً طزًش رخُؼٜذ حألٍٝ حُز١ أػط٢ ٥دّ
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قاصٕ بني صعاي١ ايضعٍٛ  ٚصعاالت ايضعٌ ايغابكني ؟ -2

عٍٞ ٖٓ حُشعَ حُغخرو٤ٖ ُِ٘ز٢  ٣شعَ ُوّٞ *ًخٕ ًَ س

ؼٚ هللا ُِ٘خط أٓخ حُ٘ز٢  كوذ رؼ.ٓؼ٤٘٤ٖ ُٝـ٘ظ رشش١ ٓؼ٤ٖ

َٚا أصعًٓاى إال ناف١ يًٓاؼ بؾرلّا ْٚشٜضّا (ًخكش ٣وٍٞ طؼخ٠ُ )

.عًٌ .املها١ٕ ايظَإ ٚأخشت عَُٛٝ صعاي١ ايٓيب -3

ص ر٤ٖ *هزَ سعخُش ع٤ذٗخ دمحم ُْ طٌٖ ٛ٘خى حطصخال

ٌَُ ٓـظٔغ آكخطٚ حُخخصش  حُٔـظٔؼخص حُزشش٣ش كٌخٕ

ٝحٗلشحكخطٚ ٝأٓشحظٚ ٝؿلِظٚ ػٖ حُذ٣ٖ ، كٌخٕ ًَ 

سعٍٞ ٣شعَ ا٠ُ ٓـظٔغ رؼ٤٘ٚ ٤ُزًشْٛ رٜٔ٘ؾ هللا 

 ٣ٝؼخُؾ آكخص ٓـظٔؼٚ ٓؼَ : ارشح٤ْٛ ُٝٞغ ٝصخُق.

**ٌُٖٝ ح٥ٕ حُظو٠ حُؼخُْ ٝصحدص حطصخالطٚ ٝطٞكذص 

ٓش٣ٌخ هذ ٣صزق ٛ٘خ رؼذ عخػش حُ٘ذحءحص كٔخ ٣لذع ك٢ أ

ٝحكذس ٝٓخ دحٓض ح٥كخص هذ طٞكذص ٗظ٤ـش حالطصخٍ 

حُزشش١ ، كالرذ ٖٓ ٝكذس حُٔؼخُـش ، كؤسعَ هللا ٛزح 

حُذ٣ٖ سكٔش ُِؼخ٤ُٖٔ ) أ١ ُِؼخُْ ًِٚ ( ، ٝٓؼ٠٘ رُي إٔ 

٢ٛ حُشعخُش حُخخطٔش حُظ٢ عظؼخُؾ آكخص  سعخُش حُ٘ز٢ 

حُؼخُْ.
ظٍ َٔ ايكضإٓ َا ٖٛ ؽفا٤ ٚصمح١ٜكٍٛ اهلل تعاىل ) ْٚٓ -4

يًُؤَٓني ( . َا َع٢ٓ نٌ َٔ ايؾفا٤ ٚايضمح١ ، َٚا عالقتُٗا 

بكٛي٘ تعاىل ) َٚا أصعًٓاى إال صمح١ يًعاملني ( ؟

*٣وصذ رخُشلخء ٛ٘خ ، إ ٜٓ٘ؾ هللا حُز١ ؿخء ك٢ حإلعالّ 

ً ٓٞؿٞدحً ك٢ حُٔـظٔغ ، ك٤غؼذ ٖٓ ٣ؼ٤شٕٞ  ٣ؼخُؾ ٝحهؼخ

ً صٓخٗخً  ك٤ٚ ، ٝحُشعٍٞ  ؿخء رٜزح حُٜٔ٘ؾ ُِؼخ٤ُٖٔ ػٔٞٓخ

 ً ٌٝٓخٗخ
َا امل١ُٗ اييت ٜكّٛ بٗا ايزٜٔ يًبؾض١ٜ؟ َٚا عالق١ اآلخض٠ -5

بايزْٝا ؟

*حُذ٣ٖ ٤ُظ ٓٞظٞػٚ ح٥خشس كوػ ، ٌُٖٝ ٣٘ظْ كشًش 

 حإلٗغخٕ ك٢ حُذ٤ٗخ ٣ٝ٘ظْ كشًش ك٤خطٚ .

*أٓخ حالخشس كل٤ٜخ حُـضحء ػ٠ِ حطزخع حُٜٔ٘ؾ ك٢ حُذ٤ٗخ 

ؼخ٤ُْ حُذ٣ٖٝططز٤ن ط

أنٌُ َا ٜأتٞ بٛضع ايه١ًُ املٓاعب١ : -6

 طؼخ٤ُْ حُذ٣ٖ ٓوصٞد رٜخ أُٝجي حُٔٞؿٞدٕٝ ك٢ حُذ٤ٗخ -أ

 حُـ٤ز٤خص ٣صذهٜخ حُز٣ٖ آٓ٘ٞح رخهلل -د

ُٞ حطزغ حُ٘خط حُٜٔ٘ؾ حُز١ ؿخء ٖٓ ػ٘ذ هللا الخظل٠  -ؿـ 

 حُشوخء ٖٓ حُٔـظٔغ

ً ص -د ً ُـ٤ٔغ حُؼخ٤ُٖٔ ػٔٞٓخ ٓخٗخً حُشعٍٞ ؿخء ػخٓخ

ٌٝٓخٗخً رٔزخدة ٖٓ حُشكٔش
.أصعٌ إيِٝٗ ٜٔايكّٛ ايشايضعٍٛ ٚاعِ انتب  -7

ػخد: ٛرٖ – 2: ػٔٞدصاحل-1

حُزشش ًخكش :زذلُ-4ػٕٞ ٝهٞٓٚكش: ٢َٛع-3

تعاىل ) فُٔ اتبع ٖزاٟ فال ٜطٌ ٚال ٜؾك٢ َٚٔ اعضضٜكٍٛ  -8

٘ َعٝؾ١ ضٓهّا ٚسلؾضٙ ّٜٛ ايكٝا١َ أع٢ُ (عٔ سنضٟ فإٕ ي

. ٢ اآل١ٜ ايغابك١ـٚضح َعٓ -أ

ُٚ  *ٖٓ حطزغ غش٣ن حُلن ٝٗلز ٓزخدة ٜٓ٘ؾ هللا طظلون

ٖٓ  ، أٓخؼذ ػ٘ٚ حألٓشحض حُ٘لغ٤ش ٝحُـغ٤ٔشحُغؼخدس ٝطزظ

٣٘لشف ػٖ ٛزح حُٜٔ٘ؾ ٣ٝؼشض ػ٘ٚ ٣ؼ٤ش ك٢ شوخء 

 دحثْ ٝطؼخعش ٓغظٔشس.
َا أِٖ َصارص ايؾكا٤ ايبؾضٟ نُا ٜكضص ايكضإٓ ايهضِٜ ؟ -أ

*حألٓشحض حُ٘لغ٤ش ٝحُع٤خع ٝحُل٤خس رذٕٝ ٛذٟ ٝػذّ 

.حطزخع ٜٓ٘ؾ ٣ٜذ٣ْٜ ا٠ُ غش٣ن حُلن ٝحُصٞحد
عًٌ ملا ٜأتٞ : -9

ايكضإٓ ايهضِٜ عالز ؟ -أ

*حُوشإٓ حٌُش٣ْ ػالؽ ألٗٚ ٣ؼخُؾ ح٥كخص ك٢ حُؼخُْ ًِٚ .
ايكضإٓ ايهضِٜ صمح١ ؟ -ب

كٔش ألٗٚ ٣لَٔ حُخ٤ش ٝحُغؼخدس ك٢ ًَ *حُوشإٓ حٌُش٣ْ س

صٓخٕ ٌٝٓخٕ
ايكضإٓ ايهضِٜ َٓٗر عاملٞ ؟ -دـ 

*حُوشإٓ حٌُش٣ْ ٜٓ٘ؾ ػخ٢ُٔ ألٗٚ د٤َُ ػ٠ِ ػ٤ٓٞٔش 

 .سعخُش دمحم

َا ايفضم بني صعاي١ اإلعالّ ٚغرلٖا َٔ ايضعاالت يف – 10

تأرٜب املدايفني ٚاملهشبني ؟

 حُٔخخُل٤ٖ *ك٢ حُشعخالص حُغخروش ُإلعالّ ػخهذ هللا

ٝحٌُٔزر٤ٖ رؼزحد ِٜٓي ك٢ حُذ٤ٗخ ، كوذ أؿشم هللا كشػٕٞ 

ٝؿ٘ٞدٙ ، ٝأسعَ حُص٤لش ػ٠ِ هّٞ ػٔٞد كؤٌِٛظْٜ ، 

 ٝأسعَ ا٠ُ هّٞ ػخد س٣لخً شذ٣ذس أرخدطْٜ ػٖ آخشْٛ.

 حإلعالّ ٣وّٞ رظؤد٣ذ *ٌُٖ ك٢ ػٜذ حُشعٍٞ ؿؼَ هللا

، كخُز١ ٣ؼص٢ طؼخ٤ُْ هللا كبٕ ُٚ ٓؼ٤شش حُز١ ٣ؼص٢

، ُٝزُي ًخٗض سعخُش ظٌ٘خً ك٢ حُذ٤ٗخ ؿ٤ش ػزحد ح٥خشس

، رُي ألٕ حُغٔخء ُْ ٝحُٔئٖٓ، ٌُِخكشُِؼخ٤ُٖٔ سكٔش دمحم

َٚا نإ اهلل )طؼـَ رؼزحرْٜ ك٢ حُذ٤ٗخ هخٍ هللا طؼخ٠ُ

 يٝعشبِٗ ٚأْت فِٝٗ َٚا نإ اهلل َعشبِٗ ِٖٚ ٜغتػفضٕٚ ( .

َٚا أرصاى َا، ي١ًٝ ايكزص  ٜكٍٛ اهلل تعاىل ) إْا أْظيٓاٙ يف -1

ي١ًٝ ايكزص خرل َٔ أيف ؽٗض ( .، ي١ًٝ ايكزص 

٢ قٛي٘ تعاىل ) إْا اْظيٓاٙ يف ي١ًٝ ايكزص (.ـَا َعٓ -أ

إٔ حُوشإٓ حٌُش٣ْ ٗضٍ ك٢ ٛزٙ ح٤ُِِش ٖٓ حُِٞف  أٟ*

.رخكؼَ ٝال طلؼ٠َُ حُغٔخء حُذ٤ٗخ ٤ُزخشش ٜٓٔظٚ حُٔللٞظ ا
١ً ايكزص متض يف ايعاّ نً٘ ؟نٝف ْكٍٛ بإٔ يٝ -ب

*شٜش سٓعخٕ ٣ؤط٢ ك٢ حُشر٤غ ، ٝحُخش٣ق ، ٝحُشظخء 

ٝحُص٤ق ،أ١ أٗٚ ٣ذٝس ك٢ حُؼخّ ًِٚ ، ك٢ ًَ كصَ ٖٓ

كصُٞٚ ، ك٤ِظ ٛ٘خى شٜش ٖٓ شٜٞس حُغ٘ش حُشٔغ٤ش اال 

ٝشٜذ سٓعخٕ أٝ ؿضءحً ٓ٘ٚ ، ارٕ ك٤ِِش حُوذس ٢ٛ 

ٚ.حألخشٟ ٓشص ك٢ حُؼخّ ًِٚ ك٢ ًَ ٣ّٞ ٖٓ أ٣خٓ
َا احله١ُ يف اختٝاص ايًٌٝ هلشا ايتؾضٜف ؟ -دـ 

*ألٕ ح٤َُِ ٛٞ حُٞهض حُز١ طٌٕٞ ك٤ٚ حُؼزخدس هلل ٝكذٙ ،

ك٤غ حُصلخء ٝحُٜذٝء ٝصذم حُظؼز٤ش ٝحُخشٞع
عًٌ ملا ٜأتٞ : -2

اختٝاص َه١ يبٝت اهلل تهضِٜ يًعامل نً٘ ؟ -أ

*ُٖ حُ٘خط ٖٓ ؿ٤ٔغ أٗلخء حُؼخُْ ٣زٛزٕٞ ا٠ُ ٌٓش ك٤غ 

ؼزش حُشش٣لش ألدحء ٓ٘خعي حُلؾ ٣ٝغظـلشٕٝ سرْٜ حٌُ
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٣ٝظٞرٕٞ ا٤ُٚ ػْ ٣ؼٞدٕٝ ا٠ُ رالدْٛ ٝهذ ؿلش هللا ُْٜ 

رٗٞرْٜ ، ٝهذ غٜشْٛ ٖٓ ًَ سؿظ ، ارٕ حُخ٤ش ٛ٘خ ُْ 

٣وظصش ػ٠ِ ٌٓش ٝكذٛخ رَ حٓظذ ٤ُشَٔ حُؼخُْ.

باملكاّ احملُٛر ؟ ْزعٛ يًٓيب  -ب

٣ّٞ حُو٤خٓش *ألٗٚ رخُٔوخّ حُٔلٔٞد حُز١ ع٤ٌٕٞ ك٤ٚ 

ع٤شلغ ُ٘خ ؿ٤ٔؼخً ، كظظلون ُ٘خ حُشكٔش ػ٠ِ ٣ذ٣ٚ 
ي١ًٝ ايكزص عالّ ٚأَإ ؟ -دـ 

*٤ُِش حُوذس عالّ ٝأٓخٕ ألٜٗخ طزًشٗخ رخُوشإٓ حُز١ ُٞ 

 حطزؼ٘خٙ ألرٛذ ػ٘خ حُخٞف ٝحُلضٕ ٝحُْٜ
: نإ اإلَاّ دعفض ايصارم ٜكٍٛ -3

٤ق ال ٣لضع ا٠ُ هٍٞ هللا طؼخ٠ُ ػـزض ُٖٔ خخف ً-

فاْكًبٛا )( كبٕ هللا ٣ؼوزٜخ روُٞٚ بٓا اهلل ْٚعِ ايٛنٌٝسغ)

(.ع١ُ َٔ اهلل ٚفطٌ ٚمل ميغغِٗ ع٤ٛبٓ

ال اُٚ ظْ ٤ًق ال ٣لضع ا٠ُ هُٞٚ طؼخ٠ُ )ٝػـزض ُٖٔ حؿ-

 خ٤ُٖٔ( كبٕ هللا ٣ؼوزٜخاال أٗض عزلخٗي ا٢ٗ ً٘ض ٖٓ حُظ

(ٓاٙ َٔ ايػِ ٚنشيو ْٓذٞ املؤَٓنيفاعتذبٓا ي٘ ٚزلٝ)روُٞٚ 

 رٚ ٤ًق ال ٣لضع ا٠ُ هُٞٚ طؼخ٠ُزض ُٖٔ ٣ٌٔش ٝػـ-

كبٕ هللا ٣ؼوزٜخ  يعبار (ٚأفٛض أَضٟ إىل اهلل إٕ اهلل بصرل با)

( .روُٞٚ )كٞهخٙ هللا ع٤جخص ٓخ ٌٓشٝح
َٔ (َا املكصٛر بـ )ٜفظع إىل قٛي٘ تعاىل -أ ؟ َٚا ايشٟ تفُٗ٘

( ؟تعاىل )سغبٓا اهلل ْٚعِ ايٛنٌٝ قٛي٘

 ٣غشع رظالٝس هٍٞ هللا طؼخ٠ُ *حُٔوصٞد رٜخ : ٣ٜشع ٝ

*كخْٛ ٖٓ رُي إٔ حُٔظعشع رٜخ ٣وٍٞ : ٣ٌل٢٘٤ ػٕٞ هللا 

٢ُ ٝهٞطٚ ُظلو٤ن أٓش١ 
؟قاهلأَ ( ْوال إي٘ إال أْت عبشا) -ب

هخُٜخ ع٤ذٗخ ٣ٞٗظ ػ٤ِٚ حُغالّ ٝٛٞ ك٢ رطٖ حُلٞص 

ٞض أٓشى ا٠ُ هللا رؤٕ طؼظٔذ ػ٤ِٚ رؼذ إٔ طؼِْ ٝطظزغ ٝطل

. حألعخ٤ُذ
نٌ ؽ٤ٞ يف ٖشا ايهٕٛ يٝشزخ البز إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى  -ز

.  فاعٌ َٚفعٍٛ ب٘ ٚعبب

؟ ) إال إٔ ٜؾا٤ اهلل ( ْعظّ ع٢ً فعٌ ؽ٤ْٞكٍٛ عٓزَا ملاسا  -4

حُز١ ٛٞ ٗلغي ؿذحً أٝ رؼذ  ،ٗي ال طِٔي ٝؿٞد حُلؼَأل *

روخء حُضٖٓ ، ٝال ، ٝال طِٔي ٝؿٞد حُٔلؼٍٞ ؿذحً عخػخص

٣ـذ إٔ طشدٙ ُٖٔ  ُزح، ، ٝال طِٔي روخء حٌُٔخٕ ؿذحً ؿذحً 

 ٣ِٔي ٝؿٞد ٛزٙ حألش٤خء كظوٍٞ ) اال إٔ ٣شخء هللا (.
ٍ ايكضإٓ يف ي١ًٝ ايكزص ؟َا َع٢ٓ إْظا -5

*اسحدس حُلن إٔ ٣زشص حُوشإٓ ٖٓ ً٘ضٙ حُز١ ًخٕ ٌٓ٘ٞٗخً 

ك٤ٚ ا٠ُ حألسض ٤ُزخشش ٜٓٔظٚ ك٢ حُٞؿٞد ٖٓ ػخُْ حُـ٤ذ 

ا٠ُ ػخُْ حُشٜخدس

( أٗضُ٘خ) َاسا تفِٗ َٔ اعتدزاّ ايطُرل يف قٛي٘ تعاىل -6

 .[ظ٤ٔش ٓلشد( ]أٗخ هللا) [ ا٢٘ٗظ٤ٔش ؿٔغ]

لخٗٚ ٝطؼخ٠ُ ك٢ ًَ كؼَ ٣لؼِٚ ٣ؤط٢ رع٤ٔش *هللا عز

حُـ٤زش حُـٔغ ألٕ حُلؼَ ٣ظطِذ طٌخطق صلخص ٓظؼذدس هلل 

... إخل (.ٚايضمح١ ٚايك٠ٛ ٚايعًِ . ) احله١ُعزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ 

*ٌُٖ هللا ػ٘ذٓخ ٣ظٌِْ ػٖ حُزحص ، كبٗٚ ٣ظٌِْ رخإلكشحد 

ش٣ي ُٚ.ك٤وٍٞ ) ا٢٘ٗ أٗخ هللا ( ك٤ظٌِْ ػٖ ٝكذح٤ٗظٚ ٝال ش
مل ناْت ي١ًٝ ايكزص سات ؽضف ععِٝ ؟ - 7

ٝطشش٣لٜخ ألٜٗخ ًخٕ ٤ُِش ٤ٓالد حالكظلخٍ ر٤ِِش حُوذس*

حُوشإٓ حٌُش٣ْ ٝطٌش٣ٜٔخ ٣ٌٕٞ ُِلذع حُؼظ٤ْ حُز١ ٝهغ 

 .ُوشإٓ حٌُش٣ْك٤ٜخ ٝٛٞ ٗضٍٝ ح
( ؟َاسا تفِٗ َٔ قٛي٘ تعاىل) َٚا أرصاى َا ي١ًٝ ايكز 8

ذحً هذ ػشف هذس *ٓؼ٠٘ رُي إٔ هللا هذ ٗل٠ إٔ ٣ٌٕٞ أك

ؤٜٗخ ٝطو٤٤ٜٔخ اال ، كال ٣ؼشف ػظٔش شٝػظٔش ٤ُِش حُوذس

خ٤ش ك٤ٜخ ، ٝٛزح طلخ٤ْ ٤ُِِش حُوذس ، كٌخٕ حُعزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ

.أًؼش ٖٓ إٔ ٣ذسًٚ حُزشش

؟(أيف) ( ملاسا اختاص اهللي١ًٝ ايكزص خرل َٔ أيف ؽٗض)-9

 *ألٕ هللا ًخٕ ٣خخغذ حُؼشد رؼوُْٜٞ ، كوذ ًخٗٞح

، كؤسحد هللا إٔ ٣وٍٞ ٛٞ ٜٗخ٣ش حألسهخّ ُقحأل٣ؼظوذٕٝ إٔ 

ُْٜ إٔ ٤ُِش حُوذس خ٤ش ٖٓ أظخْ ش٢ء ٣ؼشكٕٞ رٚ 

ٓوخ٤٣ظ حألػذحد.

رل َٔ أيف ؽٗض ؟فِٝ ناْت ي١ًٝ ايكزص خ -10

*عٔغ حُ٘ز٢ إٔ سؿالً ٖٓ حألْٓ حُغخروش كَٔ حُغ٤ق ك٢ 

٤ُِش  رؤٕ. كؤخزش، كخعظوصش ػٔش أٓظٚأُق ع٘ش عز٤َ هللا

 .٤ٜخ ٌُخٕ ٌُْ ػٞحد ػزخدس أُق شٜشُٞ أكغ٘ظْ حُؼزخدس ك

ص حُٔالثٌش رشكٔش هللا ك٢ *٤ُِش حُوذس ٢ٛ ٓلَ ط٘ضال

 ٓخ ط٘ضٍ ك٤ٜخ حُوشإٓ حٌُش٣ْ.، ٝخ٤ش حألسض

*خ٤ش ٓخ ٣٘ضٍ ك٢ ٛزٙ ح٤ُِِش ٛٞ حُوشإٓ حٌُش٣ْ حُز١ 

.ٝظغ آخش ٜٓ٘ؾ ُلشًش ك٤خس حإلٗغخٕ ػ٠ِ حألسض
نٝف تكطٞ ي١ًٝ ايكزص َٚا أثض سيو ؟ -11

، ٝٓخ طذرش حُوشإٓ حٌُش٣ْٝؼزٞد٣ش حُ*ٗوع٢ ٤ُِش حُوذس ك٢ 

، ٝٛ٘خ ٣ظـ٠ِ هللا ػ٤ِ٘خ ٣ٝغزؾ ٗضٍ ك٤ٚ ٖٓ سكٔش ُِؼخ٤ُٖٔ

.و٘خ ا٠ُ ًَ خ٤ش ٣ٝـلش ُ٘خ رٗٞر٘خػ٤ِ٘خ سكٔظٚ ٣ٝٞك
؟ي١ًٝ ايكزص املؤَٔ َت٢ ًٜتُػ -12

د ، ٌُٖٝ رخُ٘غزش ُلغخك٢ سٓعخٕ طِظٔظ*٤ُِش حُوذس 

خّ ، ألٕ حُلشم ر٤ٖ حُؼحُضٖٓ طذٝس ك٢ ًَ ٣ّٞ ٖٓ حُؼخّ

 ً  ، ٝٛزح حُلشم ٣ـؼَحُؤش١ ٝحُشٔغ٢ أكذ ػشش ٣ٞٓخ

، ٢ حُشظخء ٝحُص٤ق ٝحُشر٤غ ٝحُخش٣قسٓعخٕ ٣ؤط٢ ك

ٌُٖٝ  .ذٝس ك٢ حُذ٤ٗخ ُظشَٔ أ١ ٣ّٞ ك٤ٜخارٕ ك٤ِِش حُوذس ط

 .ُؼشش حألٝحخش ٖٓ سٓعخ٣ٕـذ إٔ ِٗظٔغٜخ ك٢ ح
) عالّ ٖٞ ست٢ َطًع ايفذض ( .اسنض َا ٜتعًل مبارٜات -13

احلٝا٠ َٚعٜٓٛاتٗا يف ي١ًٝ ايكزص ؟

ِٔض ؿ٤ش حُز١ ٣ذُ٘خ ػ٠ِ إٔ حُظ٘ضالص ك٢ ٤ُِش حُوذس ش *

( ك٤ٜخط٘ضٍ حُٔالثٌش ٝحُشٝف حُوشإٓ هٍٞ هللا طؼخ٠ُ )

( ط٘ضٍ رخُوشإَٓ ػ٤ِٚ حُغالُّشٝف حأل٤ٖٓ )ؿزش٣كخ

حٌُش٣ْ ٝحُٔالثٌش ط٘ضالً ُخ٤ش هللا ك٢ حألسض.

ٛ٘خى ط٘ضالص أخشٟ ُِٔالثٌش ؿ٤ش حُوشإٓ  * أ١ إٔ

٤ُزخشش ًَ ِٓي ٜٓٔظٚ حٌُِٔق رٜخ 

، كبٕ خ٤ش ٓخ ٣٘ضٍ ك٢ ٛزٙ أٓخ ٓخ ٣ظؼِن رٔؼ٣ٞ٘خطٜخ*

ٜؾ ُل٤خس ٝظغ آخش ٓ٘حٌُش٣ْ حُز١  ح٤ُِِش ٛٞ حُوشإٓ

.كشًش حإلٗغخٕ ػ٠ِ حألسض
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بَا َوأَحَ  بِِّھ فَانتََھَى فَلَھُ َما َسلََف َوأَْمُرهُ إِلَى إِنََّما اْلبَْیُع ِمثُْل الّرِ ن رَّ بَا فََمن َجاءهُ َمْوِعَظةٌ ّمِ َم الّرِ لَّ اللّھُ اْلبَْیَع َوَحرَّ
 ] } 275اللِّھ َوَمْن َعاَد فَأُْولَـئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ُھْم فِیَھا َخاِلُدوَن {

 فسر ما یأتي : -س
 الربا : قرض یشمل زیادة في المال بدون نظیر البیع : تقدیم بضاعة نظیر ثمن 

 المسُّ : الجنون. 

قَاِب وَ [قال تعالى : -2 َدقَاُت ِلْلفُقََراِء َواْلَمَساِكیِن َواْلعَاِمِلیَن َعلَْیَھا َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُُھْم َوفِي الّرِ اْلغَاِرِمیَن إِنََّما الصَّ
   ])60فَِریَضةً ِمَن اللَِّھ َواللَّھُ َعِلیٌم َحِكیٌم ( َوفِي َسبِیِل اللَِّھ َواِْبِن السَّبِیلِ 

 من المستحقون للزكاة كما بینت اآلیة ؟ -س
*حدد اللھ من تجب لھ الزكاة وھم األصناف الثمانیة ، وقد استبدلنا المكاتبین في عتق الرقاب بتحریر أسرى 

 المسلمین ، وھكذا أصبح الذي یستحق الزكاة :
 ك المال الذي یحتاج إلیھ لیعول نفسھ وأھلھمن ال یمل الفقیر

 من ال یملك ماالً یفي بحاجاتھ وحاجة أھلھ المسكین
 الموظفون الذین یعملون على جمع الزكاة ولیس لھم عمل آخر. العاملون علیھا

 المدینون الذین عجزوا عن سداد دیونھم. الغارمون
ستخدم في بناء الجسور والكباري وتوصیل المجاھدون في سبیل اللھ ، وحدیثاً ت في سبیل اللھ

 المیاه النقیة وكل ما یخدم اإلسالم والمسلمین.
 المسافر المنقطع عن بلده وأھلھ وال یملك من المال ما یسد حاجتھ ابن السبیل

 الذین یدخلون اإلسالم وقد حرموا من اموالھم بسبب إسالمھم المؤلفة قلوبھم
) الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحیَاةَ ِلیَْبلَُوُكْم أَیُُّكْم 1ِذي بِیَِدِه اْلُمْلُك َوُھَو َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِدیٌر (تَبَاَرَك الَّ  [قال تعالى : -3

ْحَمِن ِمْن تَ 2أَْحَسُن َعَمًال َوُھَو اْلعَِزیُز اْلغَفُوُر ( فَاُوٍت ) الَِّذي َخلََق َسْبَع َسَمَواٍت ِطبَاقًا َما تََرى فِي َخْلِق الرَّ
تَْیِن یَْنقَِلْب إِلَْیَك اْلبََصُر َخاِسئًا َوُھَو َحِسیٌر (3فَاْرِجِع اْلبََصَر َھْل تََرى ِمْن فُُطوٍر (  ] ) 4) ثُمَّ اْرِجِع اْلبََصَر َكرَّ

 فسر لغویات اآلیات الكریمة.-1
ً ]: یختبركم. [  لیبلوكم[   –]: شقوق  فطورالف. [ ]: اخت تفاوت]: بعضھا فوق بعض بدون مماسة. [  طباقا

ً صدوع. [   أصابھ اإلعیاء.  –]: كلیل  حسیر]: صاغراً ذلیالً. [  خاسئا
 ما الذي ترشد إلیھ األیات.-2

*ترشدنا اآلیات وتؤكد على أن العلماء ھم الذین یعرفون اللھ معرفة حقیقیة نتیجة لتأملھم في قوانین الكون 
تأكدھم من عظمة خلق اللھ وقدرتھ كلما تأملوا قوانینھ الكونیة في وأسراره ، فیزداد إیمانھم باللھ ، ویزداد 

 خلق المخلوقات المختلفة وإبداعھ ألشكال الحیاة المختلفة.
ْن ُكْنتُْم َوَعلََّم آََدَم اْألَْسَماَء ُكلََّھا ثُمَّ َعَرَضُھْم َعلَى اْلَمَالئَِكِة فَقَاَل أَْنبِئُونِي بِأَْسَماِء َھُؤَالِء إِ   [: قال تعالى -4

) قَاَل یَا آََدُم أَْنبِئُْھْم بِأَْسَمائِِھْم 32) قَالُوا ُسْبَحانََك َال ِعْلَم لَنَا إِالَّ َما َعلَّْمتَنَا إِنََّك أَْنَت اْلعَِلیُم اْلَحِكیُم (31َصاِدقِیَن (
ا أَْنبَأَُھْم بِأَْسَمائِِھْم قَاَل أَلَْم أَقُْل لَُكْم إِنِّي أَْعلَمُ  َغْیَب السََّماَواِت َواْألَْرِض َوأَْعلَُم َما تُْبُدوَن َوَما ُكْنتُْم تَْكتُُموَن  فَلَمَّ

)33 ([  



 

 

 ما الذي تشیر إلیھ ھذه اآلیات.-1
*تشیر إلى أن اللھ تعالى خلق آدم ، ونفخ فیھ من روحھ وأسجد لھ مالئكتھ ، وأسكنھ جنتھ ، فلما أراد اللھ 

 لذلك. إظھار فضلھ كان العلم أعظم طریق
) قَاَل لَھُ ُموَسى 65فََوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعبَاِدنَا آَتَْینَاهُ َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدنَا َوَعلَّْمنَاهُ ِمْن لَُدنَّا ِعْلًما ( [ قال تعالى : -5

ا ُعلِّْمَت ُرْشًدا ( َّبِعَُك َعلَى أَْن تُعَلَِّمِن ِممَّ ) َوَكْیَف تَْصبُِر َعلَى َما 67ِعَي َصْبًرا () قَاَل إِنََّك لَْن تَْستَِطیَع مَ 66َھْل أَت
) قَاَل فَِإِن اتَّبَْعتَنِي فََال تَْسأَْلنِي 69) قَاَل َستَِجُدنِي إِْن َشاَء اللَّھُ َصابًِرا َوَال أَْعِصي لََك أَْمًرا (68لَْم تُِحْط بِِھ ُخْبًرا (

  ]) 70َعْن َشْيٍء َحتَّى أُْحِدَث لََك ِمْنھُ ِذْكًرا (
 ما الذي تشیر إلیھ اآلیات.-1

وھو نبي ورسول من أولي العزم یتبع عبداً صالحاً من عباد اللھ بكل ھذا األدب  ρ*تشیر إلى أن سیدنا موسى
وكل ھذه الطاعة العظیمة ، والمعلم ھو الذي یضع أسس التعلیم وشروطھ ، وما على المتعلم سوى السمع 

 والطاعة واالحترام والتقدیر.
) قَاَل ِعْفریٌت ِمَن اْلِجّنِ أَنَا 38قَاَل یَا أَیَُّھا اْلَمَألُ أَیُُّكْم یَأْتِیِني بِعَْرِشَھا قَْبَل أَْن یَأْتُونِي ُمْسِلِمیَن ( [ لى :قال تعا -6

ِعْلٌم ِمَن اْلِكتَاِب أَنَا آَتِیَك بِِھ قَْبَل ) قَاَل الَِّذي ِعْنَدهُ 39آَتِیَك بِِھ قَْبَل أَْن تَقُوَم ِمْن َمقَاِمَك َوإِنِّي َعلَْیِھ لَقَِويٌّ أَِمیٌن (
ا ِعْنَدهُ قَاَل َھَذا ِمْن فَْضِل َربِّي ِلیَْبلَُونِي أَأَْشُكرُ  ا َرآَهُ ُمْستَِقر�  أَْم أَْكفُُر َوَمْن َشَكَر فَِإنََّما أَْن یَْرتَدَّ إِلَْیَك َطْرفَُك فَلَمَّ

  ]) 40َربِّي َغِنيٌّ َكِریٌم ( یَْشُكُر ِلنَْفِسِھ َوَمْن َكفََر فَِإنَّ 
 مع ملكة سبأ ؟ υماذا تبین لنا قصة سلیمان-1 

*تبین لنا أن اإلنسان بالعلم صنع ما عجز عنھ الجن ، فھو عرش ملكة سبأ یحصره إنسان فتح اللھ علیھ من 
إلنسان العلم فاستطاع بقدرة العلم إحضار العرش بأضعاف سرعة إحضار الجن لھ ، وھذا دلیل على قوة ا

 على الجن بالعلم واإلیمان.

 
( من سلك طریقاً یلتمس فیھ علماً سھل اللھ لھ طریقاً إلى الجنة، وإن المالئكة لتضع  : ρقال رسول اللھ 

 أجنحتھا رضاًء لطالب العلم ).
 فسر لغویات الحدیث.-1
فقھ لعمل یوصلھ إلیھا. [ ]: و طریقاً إلى الجنة]: یسر.[  سھل]: یسعلى إلى جھة یطلب علماً. [  یلتمس[ 

]: تحف المشتغلین بالعلم  لتضع أجنحتھا]: الطوافون في األرض یلتمسون مجالس العلم والعبادة. [  المالئكة
 ]: إرضاًء وتكریماً. رضاءفتقتبس من انوارھم . [ 

 ماذا نفھم من ھذا الحدیث ؟-2
قھ الجنة بسبب سعیھ في طلب العلم ، وأن *نفھم منھ أن طالب العلم في رعایة ومالئكتھ ، وأن الطالب یرز

 المالئكة تحف طالب العلم بالنور والتكریم والرضا بما یطلبون من علم.
( ال یدخل الجنة من كان في قلبھ ذرة من كبر. قال رجل یا رسول اللھ : إن الرجل یحب  : ρ*قال رسول اللھ 

 ب الجمال ، الكبر بطر الحق وغمط  الناس).: إن اللھ جمیل یح ρأن یكون ثوبھ حسناً ونعلھ حسنة. قال 
 فسر ( بطر الحق ) ، و( غمط الناس ).-1
 : االستھانة بھم واحتقارھم. غمط  الناس: التكبرعلى الحق وإنكاره ورده.    بطر الحق*
 ما الذي یدل علیھ ھذا الحدیث ؟-2

 م .*یدلنا ھذا الحدیث على ضرورة حسن الصمت والوقار والتواضع في طلب العل
 ( حج عن أبیك واعتمر ). : ρورد قول النبي 



 
 ماذا تعرف عن مناسبة ھذا الحدیث.-1

 *ورد ھذا الحدیث عندما سألھ سائل إن أبي شیخ كبیر ال یستطیع الحج وال العمرة.
 ؟ ρما الذي یؤكده رد الرسول  -2

 بشرط أن یكون قد حج عن *یؤكد على أن یجوز لإلنسان أن یحج او یعتمر عن أمھ وأبیھ أو أي مسلم ولكن 
 نفسھ حج الفریضة.

 

 
 ؟ الدنیا الحیاة لطیبات اللھ خلق من الدافع ما-1

 *لیستمتع بھا الناس جمیعاً ، ولیعملوا في األرض لتوفیرھا وتحصیلھا فتنمو الحیاة وتتجدد.
 ؟ الدنیا في بالطیبات االستمتاع شرط ھو ما-2

 المال وغیره ھي اآلخرة. *أن یكون وجھة الناس في تحصیل النعم من
 ؟ لآلخرة للعمل للمسلم اإلسالم توجیھ من الھدف ما-3

*ألنھ یرید منھ أن یحقق التعادل والتناسق في حیاتھ ، ویمكنھ من االرتقاء الروحي بمراعاة طاعة اللھ ولیس 
 بالھروب من الدنیا بل باالنتفاع والتمتع بخیراتھا وأن یسیطر علیھا.

 ؟ دنیاه تجاه المسلم ولیةمسئ تأتي أین من-4
*تأتي ھذه المسئولیة من واقع ربطھا باآلخرة إذ یكون جزاؤه في اآلخرة على حساب ما قدم من عمل صالح 

 في الدنیا.
ً  عمل من اللھ بھا وعد التي الطیبة الحیاة تحقق كیف-5  ؟ صالحا

ة ال تكدیر وتنغیص فیھا *من صحة النفس وسعة الرزق وسالم مع الناس وطمأنینة في القلب ، فھي حیا
 تغمرھا القناعة والرضا والصبر على مصائب الدنیا ، وشكر اللھ على نعم الدنیا.

ً  الدنیا الحیاة قیمة تتضح كیف-6  ؟ إسالمیا
 *تتضح قیمتھا في ارتباطھا باآلخرة عندما نجد القیم األخرویة ضامنة للسیطرة على الدنیا

ً  اذكر -7  ؟ الدنیا في والرضا الغنى اللھ رزقھ ةاآلخر طلب من أن یؤكد حدیثا
 : " من جعل اآلخرة ھمھ ، جعل اللھ غناه في قلبھ وجمع شملھ وأتتھ الدنیا وھي راغمة". ρقال 
 . السابق الحدیث إلیھ یرشد ما بین -8

جعل *عندما یربط اإلنسان دنیاه بكل ما فیھا باآلخرة ، ویجعل كل عمل یقوم بھ في حیاتھ أساساً آلخرتھ ، فی
 اللھ الدنیا بكل ما فیھا تسعى إلیھ وھي ذلیلة .

 . باآلخرة الدنیا الحیاة ربط على تدل آیة اكتب -9
: " ومنھم من یقول ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار * أولئك لھم  ىقال تعال

 نصیب مما كسبوا واللھ سریع الحساب* "
 ؟ الصحیح السلوك إلى لمالمس حیاة في الدافع ما-10



 
*أن اإلیمان باآلخرة مفتاح تحویل ھذا اإلیمان إلى عمل یكون معھ إصالح الدنیا وھو الدافع إلى السلوك 

 الصحیح.
 ؟ أعمالھ في وكبیرة صغیرة بكل τ عمر المؤمنین أمیر اھتم لماذا-11

 تي اآلخرة.*ألنھ كان یدرك إن اإلنسان سیحاسب على كل تصرفاتھ في الدنیا عندما تأ
 ؟ العادل بالخلیفة τ الخطاب عمربن سمي لماذا-12

 *ألنھ عدل بین فئات الشعب ، وسمي بالفاروق ألنھ فرق بین الحق والباطل
 ؟ سلوكھم على ذلك أثر فما وصغیرھا.. كبیرھا الناس أعمال كل یعلم اللھ كان إذا-13

 *سیحاسب كل مسلم نفسھ في كل عمل یؤدیھ
 ؟ أخروي عمل الوقت نفس وفي دنیوي أمر بإتقان الواجب أداء یكون كیف-14

*ألن أداء العمل عبادة خالصة للھ ، فالطالب یؤدي واجبھ بالمذاكرة والدراسة بإتقان فینفع نفسھ وأسرتھ 
 بذلك ، فیتقرب إلى اللھ فیرضى عنھ ویثمر عملھ في اآلخرة.

 ؟ والتقدم للبناء العلمي الحل اإلسالم حقق كیف-15
 ربط عمل اإلنسان وإتقانھ لھ باآلخرة ، وكذلك معامالتھ الدنیویة*ألنھ 

 
 سورة المطففین

ْلُمَطفِِّفیَن { َزنُوُھْم یُْخِسُروَن {2} الَِّذیَن إَِذا اْكتَالُواْ َعلَى النَّاِس یَْستَْوفُوَن {1َوْیٌل لِّ } أََال 3} َوإَِذا َكالُوُھْم أَو وَّ
بْ  اِر لَِفي  }6} یَْوَم یَقُوُم النَّاُس ِلَرّبِ اْلعَالَِمیَن {5} ِلیَْوٍم َعِظیٍم {4عُوثُوَن {یَُظنُّ أُولَئَِك أَنَُّھم مَّ َكالَّ إِنَّ ِكتَاَب الفُجَّ

یٍن { یٌن {7ِسّجِ ْرقُوٌم {8} َوَما أَْدَراَك َما ِسّجِ بِیَن {9} ِكتَاٌب مَّ ْلُمَكذِّ بُونَ 10} َوْیٌل یَْوَمِئٍذ لِّ یِن  } الَِّذیَن یَُكذِّ ِبیَْوِم الّدِ
ُب بِِھ إِالَّ ُكلُّ ُمْعتٍَد أَثِیٍم {11{ ِلیَن {12} َوَما یَُكذِّ } َكالَّ بَْل َراَن َعلَى 13} إَِذا تُتْلَى َعلَْیِھ آیَاتُنَا قَاَل أََساِطیُر اْألَوَّ

ا َكانُوا یَْكِسبُوَن { بِِّھْم یَْوَمئِذٍ 14قُلُوبِِھم مَّ } ثُمَّ 16} ثُمَّ إِنَُّھْم لََصالُوا اْلَجِحیِم {15لََّمْحُجوبُوَن { } َكالَّ إِنَُّھْم َعن رَّ
بُوَن { } ِكتَاٌب 19} َوَما أَْدَراَك َما ِعلِّیُّوَن {18} َكالَّ إِنَّ ِكتَاَب اْألَْبَراِر لَِفي ِعلِّیِّیَن {17یُقَاُل َھَذا الَِّذي ُكنتُم بِِھ تَُكّذِ

ْرقُوٌم { بُوَن {} یَْشَھُدهُ اْلمُ 20مَّ } تَْعِرُف فِي 23} َعلَى اْألََرائِِك یَنُظُروَن {22} إِنَّ اْألَْبَراَر لَِفي نَِعیٍم {21قَرَّ
ْختُوٍم {24ُوُجوِھِھْم نَْضَرةَ النَِّعیِم { ِحیٍق مَّ } ِختَاُمھُ ِمْسٌك َوفِي َذِلَك فَْلیَتَنَافَِس اْلُمتَنَافُِسوَن 25} یُْسقَْوَن ِمن رَّ

بُوَن {27ھُ ِمن تَْسنِیٍم {} َوِمَزاجُ 26{ ً یَْشَرُب بَِھا اْلُمقَرَّ } إِنَّ الَِّذیَن أَْجَرُموا َكانُواْ ِمَن الَِّذیَن آَمنُوا 28} َعْینا
واْ بِِھْم یَتَغَاَمُزوَن {29یَْضَحُكوَن { ا َرأَْوُھْم قَالُوا } َوإِذَ 31} َوإَِذا انقَلَبُواْ إِلَى أَْھِلِھُم انقَلَبُواْ فَِكِھیَن {30} َوإَِذا َمرُّ

 }34} فَاْلیَْوَم الَِّذیَن آَمنُواْ ِمَن اْلُكفَّاِر یَْضَحُكوَن {33} َوَما أُْرِسلُوا َعلَْیِھْم َحافِِظیَن {32إِنَّ َھُؤَالء لََضالُّوَن {
َب اْلُكفَّاُر َما َكانُوا یَْفعَلُوَن {35َعلَى اْألََرائِِك یَنُظُروَن {  }36} َھْل ثُّوِ

 شرح والتفسیرال
تحدد السورة نوعاً من البشر امتل قلبھ بالبخل واألنانیة وسیطر علیھ حب المال ، فإذا كان لھ حق عند غیره 
أخھ كامالً ، وإذا كان لغیره علیھ حقھ نقصھ في الكیل أو المیزان ، فحذرتھ اآلیات من البعث والحساب بین 

ة ، ثم تعرضت اآلیات للصالحین وحسن جزائھم یوم یدي اللھ برؤیة ذلك مسجالً في صحائف وكتب واضح
القیامة ومظاھر حیاة النعیم التي سیعیشونھا ، وختمت اآلیات بموقف المجرمین من ھؤالء الصالحین وكیف 

 سیكون للصالحین القول في النھایة ، بینما غیرھم یلقون أشد العذاب .
 ؟ البیع أركان ھي ما-1

 ً  لما یبیعأو مأذوناً لع بیعھ *البائع : والبد أن یكون مالكا



 
 *المشتري : والبد ان یكون لھ حق التصرف
 *المبیع : البد أن یكون مباحاً معلوماً ظاھراً 

 *صیغة العقد : تكون على اإلیجاب والقبول  *التراضي
 ذلك. ناقش ... اإلسالم إلیھا دعا وأخالق آداب والشراء للبیع-2
 الحالل ): أن یقصد ببیعھ أن یعف نفسھ بأكل1(
 ): التعامل في الطیبات والبعد عن المحرمات3( ): أن یتحلى بالخلق الحسن2(
 دیون ) –): أداء الحقوق ألصحابھا ( أجور عمال 4(
 ): تجنب أكل أموال الناس بالباطل.5(
 ): أال یروج للسلعة بالكذب أو بالقسم .6(
 ): ان تكون مواصفات وثمن وعیوب السلعة معروفة دون إخفاء.7(
 اذكرھا. ... شروط عدة لھ لبیعا-3 
 یكون العاقد جائز التصرف أن]: 2[                            المتابعین]: التراضي بین 1[
 یكون من مالك أو ممن یقوم مقامھ. أن]: 4[          ]: أن تكون العین مباحة النفع من غیر حاجة3[
ً 6[                ]: أن یكون المبیع مقدوراً على تسلیمھ.5[  ]: أن یكون الثمن معلوما
 ]: أن یكون المبیع معلوماً برؤیة أو وصف منضبط.7[

 بعضھا. اذكر ... كثیرة اإلسالم في المحرمة البیوع أنواع-4
 }: بیع الربا2{ }:الخمر والمخدراتوأدوات المیسر1{
 }: بیع النجش4{  }: بیع المسروق والمغصوب3{
 }: بیع المجھول الذي ال یرى وما یعجز عن تسلیمھ6{ حیوانات النافقة}: بیع لحم الخنزیر وال5{
 }: المجالت والصحف الخلیعة وأشرطة الفیدیو والكاسیت واألسطوانات الخلیعة7{
 }: احتكار السلع التي یحتاجھا الناس لیزداد سعرھا.8{

 النجش. بیع عن تعرفھ ما وضح-5
 لیخدع المشترین كما نرى في بعض المزادات. **ھو أن یزید في السلعة من ال یرید شراءھا

ً  اذكر-6 ً  حدیثا  -: یأتي ما یوضح شریفا
 {أ}: الصدق واألمانة في البیع تجعل صاحبھا مع الصدیقین والشھداء.

 : التاجر الصدوق األمین مع النبیین والصدیقین والشھداء یوم القیامة. ρ** قال 
 {ب}: عاقبة من یحتكر السلع.

 احتكر على المسلمین طعامھم ضربھ اللھ بالجذام واإلفالس. : من ρ** قال 
 {جـ}: إخفاء عیوب السلعة .

 : من باع عیباً لم یبینھ ، لم یزل في مقت اللھ ولم المالئكة تلعنھ. ρ** قال 
 {د}: أداء الحقوق ألصحابھا.

 : أعطوا األجیر أجره قبل أن یجف عرقھ. ρ**قال 
 ذب بممیزات لیست فیھا أو بالقسم الباطل.{ھـ}: عاقبة ترویج السلعة بالك

 : من حلف على یمین وھو فیھا فاجر لیقتطع بھا مال امرئ مسلم ، لقى اللھ وھو علیھ غضبان.   ρ**قال 

 



 
 ؟ والسنة الكتاب في فرضیتھا دلیل وما ؟ بالزكاة المقصود ما-1

 -ده. ودلیل فرضیتھا :*الزكاة في اإلسالم من العبادات المالیة التي فرضھا اللھ على عبا
 *قال تعالى : " وأقیموا الصالة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعین ".

: " بني اإلسالم على خمس : شھادة أن ال إلھ إال اللھ وأن محمداً رسول اللھ ، وإقام الصالة ، وإیتاء  ρ*قال 
 الزكاة .... "

 ؟ تشریعھا من الحكمة وما ؟ الزكاة تجب من على-2
 ة فریضة واجبة على كل مسلم یمتلك نصاب الزكاة ومر علیھ حول كامل.*الزكا

 *الحكمة من تشریعھا : تزكیة للنفس وتطھیر لھا وتربیة للضمیر .
 ؟ المسلم بعقیدة مرتبط الزكاة أداء یكون كیف-3

سعة ، *ألن العبد الصادق في أداء الزكاة یدرك ویؤمن بأن اللھ ھو مالك خزائن األرض وصاحب الرزق وال
 فبقدر ما یعیطھ یختبره في قوة إیمانھ عندما یأمره بإخراج جزء من مالھ للفقیر .

 ذلك. على الدالة اآلیة اذكر . ثمانیة للزكاة المستحقین أن القرآن في ورد -4
َدقَاُت ِلْلفُقََراِء َواْلَمَساِكیِن َواْلعَاِمِلیَن َعلَْیَھا َواْلُمَؤلَّ [قال تعالى :  قَاِب َواْلغَاِرِمیَن َوفِي إِنََّما الصَّ فَِة قُلُوبُُھْم َوفِي الّرِ

 ] )60َسبِیِل اللَِّھ َواِْبِن السَّبِیِل فَِریَضةً ِمَن اللَِّھ َواللَّھُ َعِلیٌم َحِكیٌم (
 . الزكاة تستحق التي الفئات وضح -5

 من ال یملك المال الذي یحتاج إلیھ لیعول نفسھ وأھلھ الفقیر
 یملك ماالً یفي بحاجاتھ وحاجة أھلھمن ال  المسكین

 الموظفون الذین یعملون على جمع الزكاة ولیس لھم عمل آخر. العاملون علیھا
 المدینون الذین عجزوا عن سداد دیونھم. الغارمون

المجاھدون في سبیل اللھ ، وحدیثاً تستخدم في بناء الجسور والكباري وتوصیل  في سبیل اللھ
 ا یخدم اإلسالم والمسلمین.المیاه النقیة وكل م

 المسافر المنقطع عن بلده وأھلھ وال یملك من المال ما یسد حاجتھ ابن السبیل
 الذین یدخلون اإلسالم وقد حرموا من اموالھم بسبب إسالمھم المؤلفة قلوبھم
 تحریر من وقع في األسر من أبناء المسلمین في الرقاب

 ؟ المال زكاة مقدار ما-6
 %2.5لنصاب ومرعلیھ عام ھجري (حول) یكون مقدارھا العُشر أي *إذا وصل ا

 ؟ والثمار الزروع زكاة مقدار ما-7
 لمن یسقي بماء المطر ، وتخرج وقت الحصاد %10لمن یسقي باآلالت ، و 5%*

 ؟ الزكاة یستحقون ال الذین من-8
 الزوجة –اآلباء واألبناء  –*الكافر مطلقاً 

 ؟ اللھ عند اوقبولھ الزكاة صحة شرط ما-9
 *أال ینتفع المزكي من وراء زكاتھ نفعاً دنیویاً ، وأال یعود إلیھ ما أخرجھ ولو بطریق غیر مباشر.

 ؟ بالقیادة المقصود ما-1
 *ھي المقدم الذي تنقاد إلیھ الجماعة ، والقیادة بمثابة الرأس من الجسد.



 

 

 ؟ ρ اللھ رسول عن القیادة مالمح ما-2
 تفویض السلطة*  *التنظیم  *التخطیط

 ؟ بالتخطیط المقصود ما-3
ھو الدراسة الواعیة لألمر جیداً ، ثم التشاور مع أھل الرأي وأصحاب الحل والعقد في المجتمع اإلداري 

 المحیط.
 ؟ اإلسالم صدر في التخطیط یعتمد كان عالم-4

المناسب لألمر ، كان  *اعتمد على مركزیة القائد في التخطیط ھو ومنیشاورھم حتى إذا ما وضعوا التخطیط
 ھناك مرونة وعدم مركزیة في التنفیذ.

 ؟ للحرب التخطیط في ρالرسول طریقة ھي ما-5
*كان یضع لھا خطتھا بعد التشاور مع الصحابة ویعطیھا لقائد الجیش لیقوم بتنفیذھا ، ویضع لھ الخطوط 

 تنفیذ الخطة.العامة لألمر ویوصیھ بھا ، ثم یترك لقائد الجیش طریقة قیادة الجیش و
 ؟ واألقربین بالعشیرة دعوتھ في ρالرسول بدأ لماذا-6

 كان ذلك أدعى أن یقتنع األخرون. ρ*ألنھم أولى الناس ، وألنھم إذا اقتنعوا بدعوتھ
 ؟ للھجرة ρ النبي خطط كیف -7

 -*كان التخطیط للحفاظ على رجال ونساء الدعوة فكانت :
 ل وزوجاتھم )*الھجرة األولى إلى الحبشة ( سبعة رجا

 أمراة ) 18رجالً و 83*الھجرة الثانیة إلى الحبشة ( 
 إال في آخر المھاجرین. ρ*ثم مرحلة التخطیط للھجرة إلى المدینة ولم یخرج الرسول

 وضح. ... المدینة في مسجد بناء ρ للرسول السلیم التخطیط من كان-8
ذكرھم بمسئولیتھم وباآلخرة ثم التخطیط  *حیث شعائر التربیة والتعلیم والمشاورات وإلقاء أول خطاب

 للمؤاخاة بین المھاجرین واألنصار.
 ؟ المدینة في بعضھا مع األدیان جمیع لمعایشة ρ الرسول من التخطیط كان كیف-9

بتكوین اتحاد یضم جمیع سكان المدینة من مھاجرین وأنصار ویھود ، وتشاور معھم  ρ*حیث قام الرسول
 المدینة حریة العقیدة وحقوق المسلمین وواجباتھم.وعقد وثیقة تضمن لیھود 

 ؟ التنظیم یتطلبھ الذي ما-10
*یتطلب التنظیم وضع ھیكل ألي منظمة تفرغ في االختصاصات في قوالب محددة ، وأقسام معینة ، منعاً 

 لالزدواجیة وتداخل الصالحیات.
 ؟ السلطة تفویض مبدأ الرسول أقر لماذا-11

طلقة في ید الحاكم بل أن من ضروریات الشورى أن تفوض السلطة إلى المساعدین *حتى ال یجعل السلطة م
 والمرؤسین.

 ؟ الشورى مبدأ یغفل ولم الجماعة برأي اللھ رسول أخذ كیف وضح-12
 *استشار الصحابة في أمر الخروج لقریش في غزوة بدر.

 ن فیھ في بدر.*أخذ الرسول بمشورة الحباب بن المنذر حول المنزل الذي ینزل المسلمو
 *استشار الصحابة في أمر أسرى بدر



 
 ؟ الشورى معنى ما -13

 *ھي استطالع الرأي من ذوي الخبرة للتوصل إلى أقرب األمور في الحق.
 ؟ ρ اللھ رسول شورى مجلس یتألف مم-14

ضل من أھل الرأي والبصیرة ممن یشھد لھم بالعقل والف ρ*یتألف من أربعة عشر نقیباً یختارھم الرسول
 والثقافة ، وھم سبعة من المھاجرین وسبعة من األنصار.

 ؟ ھي فما .... بھا التمسك یجب الناجحة للقیادة-15
 التفاؤل. –التعرف على طبیعة المجتمع  –الصدق  –الجرأة في الحق  –*الشورى 

 
 ؟ وأسراره بالكون اإلسالم عالقة ما-1

ن من ناحیة أخرى ، فالنظر إلى ملكوت اللھ إلیمان ، والعمل *وثق اإلسالم العالقة بین الدین من ناحیة والكو
 في كل نواحیھ ، وكسب الدنیا واآلخرة یكون باالستفادة مما في األرض والسماء.

 ؟ آیاتھ أول في والعلم القراءة إلى اإلسالم دعوة داللة ما-2
العلم ، وفي كل ذلك فھم لحقیقة  *یدل ذلك على تكریم اإلسالم للعلم ، والدعوة إلى القراءة باعتبارھا طریق

 الحیاة وأسرار الكون ، فإذا تمكن اإلنسان من كل ذلك ارتقى وتقدم وازداد إیماناً باللھ.
 ؟ اللھ إلى تقرب وسیلة العلم یكون كیف-3

*ألن العلماء ھم الذین یكتشفون قوانین الكون وأسراره العظیمة كدلیل على عظمة الخالق وجاللھ ، فیكون 
 من أسباب خشیة اللھ وزیادة اإلیمان بھ وبقدرتھ.العلم 

ً  اذكر-4  العلم. فضل في حدیثا
 : ( من خرج في طلب العلم فھو في سبیل اللھ حتى یرجع ). ρقال رسول اللھ

 ؟ السابق الحدیث في ρ الرسول علیھ یحثنا ما بین-5
، وتحمل المشاق لتحصیل العلم ، المسلم على العلم والتعلیم ، وعلى السفر ومفارقة األھل  ρ*یحث الرسول

 وعدم التھاون أو الكسل ، ألن في ذلك رفعة لإلنسان ورقیھ.
ً  یدعوه نأ ρ رسولھ اللھ أمر لقد-6  ذلك. على تدل التي اآلیة اذكر علما یزیده أن متضرعا

 *قال تعالى : ( وقل ربي زدني علما )
 . واإلناث الذكور یشمل العلم طلب أن على یدل ما اذكر -7

 : ( طلب العلم فریضة على كل مسلم ) . وھذا األمر یشمل الذكور واإلناث ρقال رسول اللھ 
 ؟ اإلسالم في العلم مفھوم ما-8

*العلم بمفھومھ الواسع العام یشمل النظر في آیات العلم الكونیة ، وما أودعھ اللھ في الكائنات من طاقات 
 ھائلة تدل على عظمة الخالق.

 ؟ العاوالم تلك في بالنظر تعالى ھالل أمر لماذا -9
 *حتى یسخر المسلم طاقاتھا لعمارة األرض باإلیمان.



 
 والعلماء. العلم منزلة على تدل آیة اذكر-10

وقولھ تعالى : ( قل ھل یستوي الذي  قال تعالى : ( یرفع اللھ الذین آمنوا منكم والذین أوتوا العلم درجات ).
 یعلمون والذین ال یعلمون).

 
 ؟ والتدبر النظر على اإلسالم حثنا ماذال-1

 **ألن النظر والتدبر یؤدیان إلى العلم الصحیح ، وبالعلم تنشا الحضارات وتزدھر .
 ؟ ناجحة حیاة لبناء المسلم لإلنسان األعلى المثل ما-2

 ى*المثل األعلى للمسلم لبناء حیاتھ ھو العالم العامل ولیس الراھب الناسك كما في األدیان األخر
 ذلك. تؤدي التي اآلیات بعض اذكر التقلید.. من العقول وتحریر القویم التفكیر المسلم على اإلسالم اوجب-3

 *قال تعالى : " قل انظروا ماذا في السموات واألرض "
*قال تعالى: " إن في خلق السموات واألرض واختالف اللیل والنھار والفلك التي تجري في البحر بما ینفع 

أنزل اللھ من السماء من ماء فأحیا بھ األرض بعد موتھا وبث فیھا من كل دابة وتصریف الریاح  الناس وما
 والسحاب المسخر بین السماء واألرض آلیات لقوم یعقلون ".

 ؟ األرض في اإلنسان خالفة تعني ماذا-4
كتشف قوانین الكون *ھي المنزلة العظیمة لإلنسان حیث سلم اللھ لإلنسان كل ھذا الكون وأطلق یده یده لی

وما في األرض من قوى وطاقات وكنوز وخامات ومخلوقات في البر والبحر ، ثم یستخدم كل ذلك في تعمیر 
 األرض وعبادة اللھ   

 وضحھما. ... مھمین بأمیرن تمیزت اإلسالمیة الحضارة-5
 *األول : اعترافھ بجھد السابقین واالستفادة منھ في شتى العلوم.

الحقائق التي تضمنھا القرآن الكریم والسنة النبویة ینضبط بھا السلوك اإلنساني فیمضي *الثاني : ان 
 اإلنسان في خطوات ثابتة في البناء والكشف فال یدمر ما یعمر.

 ذلك. ناقش ... اإلسالمي التاریخ في واضحة نتیجة اإلسالمیة للتعالیم-6
المسلمون بالعلوم والمعارف في كل البالد التي فتحوھا ،  **نتیجة للتعالیم اإلسالمیة واھتمامھا بالعلم ، اھتم

واھتموا بالترجمة اھتماماً فائقاً ، وأكثروا األموال للعاملین بھا ، فأصبحت الترجمة من األمور المیسورة في 
 الحضارة اإلسالمیة فنتج عنھا جزء كبیرة من الحضارة.

 ؟ علمیة دینیة اإلسالمیة الحضارة كانت لماذا-7
اإلسالم ال یعادي العلم مطلقاً ، بل یدعو إلیھ ویحبب فیھ الناس ، بل تفوق على غیره من األدیان  **لن

 والعادات بان جعلھ فرضاً على المسلم / ومیزة یتمیز بھا ویعلو بھا في درجات الجنة.
 ؟ اإلسالم في التجریبي بالمنھج المقصود ما-8

دراسة ظاھرة طبیعیة كما ھي موجودة بالفعل في عالم  **ھو الذي الذي یقضي بأن یتوخى الباحث دراسة
 الواقع ، عن طریق مالحظتھا وإجراء التجارب علیھا ، ثم التوصل من ذلك إلى وضع قانون عام.

 ؟ التجریبي المنھج في حیان بن جابر جھود ما-9
 **ھو من أوائل الذین أدخلوا المنھج التجریبي في أبحاثھم.



 
 صیدالنیاً في الكوفة. كان أعظم كیمیائي وعمل**

 **وضع عدداص من المؤلفات في الكیمیاء منھا : كتاب السین ، كتاب الخواص ، كتاب النجوم
 ذلك. وضح .. اإلسالمیة الحضارة في العلم في كبیر دور للرازي كان -10

 **ھو أول من استحضر حامض ( الكبریتیك ).
 إلى ذھب.**رفض السحر وقال ببطالن إلمكانیة تحویل المعادن 

 التجریبي. المنھج في الھیثم بن الحسن قام الذي الكبیر الدور وضح-11
 **من الرواد الذین أسسوا المنھج التجریبي في الفیزیاء.

 **ھو منشئ علم الضوء بال منازع.
 **ألف كتاب ( المناظر ) الذي یعد مرجعاً أساسیاً.

 **تمیزت دراستھ بالتجربة ودقة المالحظة.
 ؟ العلمي المجال في البیروني الریحان أبو بھ أسھم الذي ما -12

 **تقدیر النقل النوعي لعدد من المعادن واألحجار الكریمة تقدیراً دقیقاً .

 **اشتھر بقیاس أبعاد األرض وتفسیر ظواھر الشفق وكسوف الشمس.
 **ناقش األدلة على كرویة األرض ودورانھا حول محورھا وحول الشمس.

 ؟ اإلسالمیة الحضارة من لغربا استفاد كیف -13
**في الوقت الذي انتشر فیھ الجھل وسیطرة الكنیسة في أوروبا على العلماء والعلم ، كانت الحضارة 
اإلسالمیة في قمة عظمتھا وتقدمھا ، فنقلت الحضارة الغربیة الحضارة اإلسالمیة كاملة وعملت على 

واتخذوه مرجعاً ودرسوه  كل، فترجموا كل ذ م المختلفةاالستفادة منھا ، حیث تفوق العرب في مجاالت العلو
 لھم لعدة قرون ، ثم انطلقوا منھ نحو التقدم والرقي والحضارة.

 
 ؟ یتعلم أن المسلم على اإلسالم فرض لماذا-1

 *حتى تكون أمتھ أمة علم وحضارة وھدایة للبشریة في مختلف مجاالت الحیاة
 ؟ ذلك على یدل الذي فما دینھم في الناس یتفقھ أن ρ ھدیھ من كان -2

: ( من یرد اللھ بھ خیراً یفقھ في الدین ). *وقولھ تعالى : ( وعلم آدم األسماء كلھا ثم  ρ*قول الرسول 
 عرضھم على المالئكة فقال أنبئوني بأسماء ھؤالء إن كنتم صادقین ).

 ؟ المالئكة على آدم اللھ فضل بم-3
 وعلى كل المخلوقات ، وبالعلم كرمھ ربھ وأسجد لھ مالئكتھ. *بالعلم فضل اللھ آدم على المالئكة

 ذلك. على دلل .... الخلق حسن العلم طلب آداب من-4
*ألن العلم عبادة وقربة للھ تعالى مثل الصالة ال تصح بال طھارة كاملة ، كذلك العلم ال یكون نافعاً إال بطھارة 

 المتعلم والعالم من رذائل األخالق.
 ذلك. بین ... التواضع العلم طلب آداب من-5

*یجب أال یتكبر طالب العلم على المعلم ، وال یتأمر على المعلم ، بل یستمع لنصیحتھ حتى یستطیع االستفادة 
 بأكبر قدر ممكن من علمھ.



 
 ؟ ذلك من نستفید ماذا ... ) بھا ظفر حیث یغتنمھا المؤمن ضالة الحكمة ( -6

 علم ال ینال إال بالتواضع وإلقاء السمع.*نستفید من ذلك أن ال
 ؟ السالم علیھ موسى على اللھ عتب لماذا-7

*ألنھ لم یرد العلم إلى اللھ حینما كان خطیباً في بني إسرائیل ، فسألھ رجل منھم : ھل في األرض من أحد 
 أعلم منك ؟ فقال موسى : ال.

 ؟ حرینالب مجمع إلى فتاه ومعھ السالم علیھ موسى خرج لماذا -8
*ألنھ سأل ربھ أن یدلھ على أحد أعلم من موسى ، فدلھ اللھ علیھ وكان یقصد ( الخضر ) ، فخرج إلى مجمع 

 البحرین حیث وجده ، فسلم علیھ وقال لھ جئتك لتعلمني مما علمت رشداً.
 ؟ للخضر السالم علیھ موسى مصاحبة من نستفیده الذي ما -9

 نھ.*أن نتتبع كل من لدیھ علم لنتعلم م
 ؟ العلم طلب في القصة من تعلمتھا التي اآلداب ما-10

 *نتعلم األدب والتواضع والطاعة لكل من لدیھ علم حتى نتعلم منھ.
 ؟ سبأ ملكة مع السالم علیھ سلیمان قصة من نأخذه الذي ما-11

 *أن اإلنسان بالعلم صنع ما عجز عنھ الجن وبالعلم فاقت قوة اإلنسان قوة الجن.
 ؟ اإلسالم في العلم أھمیة مدى ما-12

 *العلم في اإلسالم ھو أساس النھضة والتقدم والحضارة ومنبع التقوى والخشیة للھ.
 ؟ العلم آداب أھم من والعمل االمتثال كان لماذا-13

*ألن العلم تزداد قیمتھ وھدفھ كلما تحول إلى عمل بنّاء یفید المجتمع والبشریة أفضل من أطنان المعارف 
قال: ( اعملوا ما شئتم ان تعملوا ، فلن یأجركم اللھ بعلمھ  τالمكدسة في الكتب بال عمل. وعن معاذوالمباحث 

 حتى تعملوا ).
 ذلك. وضح .... والوقار الصمت العلم طلب آداب من-14

 *ألن ھذا یكسب العالم ھیبتھ في مظھره العام وجلوسھ ووقوفھ ومشیتھ دون تكلف. 
ً  اذكر -15  العلم. طلب في والتواضع قارالو على یدل حدیثا

: ( ال یدخل الجنة من كان في قلبھ ذرة من كبر. قال رجل یا رسول اللھ : إن الرجل یحب  ρ*قال رسول اللھ 
 : إن اللھ جمیل یحب الجمال ، الكبر بطر الحق وغمط  الناس). ρأن یكون ثوبھ حسناً ونعلھ حسنة. قال 

 ؟ الناس  وغمط ، الحق بطر معنى ما-16
 بطر الحق : التكبرعلى الحق وإنكاره ورده. غمط  الناس : االستھانة بھم واحتقارھم.*

ً  اذكر-17  للعلماء. والوقار التواضع أھمیة على یؤكد آخر حدیثا
: ( تعلموا العلم ، وتعلموا السكینة والوقار ، وتواضعوا لمن تتعلمون بھ ، وال تكونوا  ρ*قال رسول اللھ 
 جبابرة العلماء).

 ذلك. على دلل والقصد..... النیة حسن العلم طلب آداب من-18
*ألن األعمال بالنیات ، ولذلك یجب أن یكون الھدف من التعلم ھو الخیر العام المعروف لصالح المسلمین ، 

 وأن ینتفع المتعلم بعلمھ في الدنیا واآلخرة ، فاالنتفاع بالعلم ثمرة اإلخالص فیھ.



 

 
 

 
 ؟ الرحمن بدع عائشة عن تعرف ماذا-1

ھى عائشة محمد عبد الرحمن البنا مفكرة وكاتبة مصریة ، وأسـتاذة جامعیة وباحثة ، وھي أول امــرأة  
تحاضر باألزھر الشریف ، ومـن أولیــات من اشتغلن بالصـحافة في مصر , عـرفت معنى أن تكون المـرأة  

 ذات عقل متفتـح و مّطلع على العلوم المختلفة .
  ؟ الشاطئ ببنت لقبت لم و ؟ عائشة والدھا سماھا لماذا و ؟ ولدت متى-2
, و سمــاھا والدھا عائشة تیمنا باسم أم المؤمنین عائشة رضى 1913ولدت في السـادس من نوفمبر سنة   

 اللھ عنھا ,و قد اختارت لقب بنت الشاطئ ألنھ كان ینتمى إلى حیاتھا األولى على شواطئ دمیاط 
 ؟ تكوینھا في أثرت التى العوامل ما-3

  البیئة :
فھي ابنة لعالم أزھري فقد كان والدھا مدرسا بالمعھد الدینى بدمیاط ، وھي أیضاً حفیدة ألجداد من علماء 

 األزھر فقد كان جدھا ألمھا شیخا باألزھر الشریف.
 النشأة الدینیة :

ة الوافدة التى ال تتفق مع ھویتھا التى زودتھا بقیم دینیة وأخالقیة ساعدتھا على مواجھة التیارات الفكری
 اإلسالمیة .

 حیث أتمت حفظھ و ھى لم تبلغ العاشرة .          حفظھا للقرآن :
 فقد واجھت جمیع العقبات التى وقفت أمام إكمالھا لدراستھا و تغلبت علیھا   اإلرادة و العزم :

 التفوق و التمیز : 
و حصلت بعدھا على 1929الكفاءة للمعلمات عام حیث كانت األولى على القطر المصرى في شھادة 

و الدكتوراة و التى 1941ثم التحقت بكلیة األداب و حصلت على الماجستیر  1931الشــھادة الثـانویة عام 
 .1950أشرف علیھا األدیب طھ حسین 

 زواجھا : 
 حیاتھا العلمیة  تزوجت من أســتاذھا أمین الخولى الذى ساعدھا في النجاح و كان لھ أكبر األثر في 

 ؟ ذلك على الدلیل ما و ؟ الرحمن عبد عائشة احتلتھا التى المكانة ما -4
 احتلت مكانة عالیة وذاع صیتھا فى مصر و الوطن العربى و الدلیل على ذلك :

 دعوتھا لكثیر من المؤتمرات الدولیة .-1
 ترجمة العدید من كتبھا للغات أجنبیة .-2
 ة و الثقافیة لضمھا لعضویتھا .سعى بعض الھیئات العلمی-3
 حصولھا على كثیر من الجوائز فى مصر و خارجھا .-4
 اشتغالھا بالعدید من المناصب العلمیة فى جامعات مصر و الدول العربیة .-5
 ؟ العلمیة إسھاماتھا أبرز ما -5
 یة.أكثر من أربعین كتابا تنوعت بین الكتب الفقھیة و األدبیة و التاریخیة و اإلسالم-1



 
 تراجم أم النبى و بناتھ وسیدات بیت النبوة و الصحابیات .-2
 القرآن و قضیة الحریة الشخصیة ). –رابعة العدویة  –مجموعة من األبحاث منھا:( المرأة المسلمة-3
 ؟ اإلصالحیة و الفكریة إسھاماتھا أبرز ما -6

 **معاركھا ضد التفسیر العصرى للقرآن دفاعا عن التراث.
 تعلیم المــرأة و احــترامھا من منطلق إســالمى .**دعمھا ل

 ؟ الرحمن عبد عائشة توفیت متى -7
ھـ الموافق  1419شعبان  11بسكتة قلبیة في یوم الثالثاء  86توفیت عائشة عبد الرحمن عن عمر یناھز   

 م.1998أول دیسمبر 

 
 ؟ بالرحمة المقصود ما-1

ارھا اللھ صفة لذاتھ فسمى نفسھ الرحمن ، واختارھا صفة *الرحمة صفة تعني الشفقة والمغفرة ، واخت
 ألفعالھ فسمى نفسھ الرحیم.

  ؟ ) الرحیم – الرحمن ( تعنیھ الذي ما-2
 *الرحمن: بمعنى رحمة اللھ بخلقھ مؤمن وكافر.

 *الرحیم : تعني رحمة اللھ بالمؤمنین في األخرة خاصة.
 مجتمع. أي على ظةالغلی والقلوب الرحیمة القلوب تأثیر بین قارن-3

*القلوب العامرة بالرحمة تثمر السكینة والطمأنینة ، والمجتمع معھا یُبنى على التآلف والتعاطف والتماسك. 
بینما القلوب الغلیظة یتمزق معھا المجتمع ، وتنتشر معھا مظاھر البغي والظلم واالعتداء على حقوق الناس 

 ، وینتشر الخوف وتقل الطمأنینة.
 المخلوقات. جمیع تشمل الرحمة أن على یؤكد ثاً حدی اذكر-4

، وأنزل في األرض جزءاً جعل اللھ الرحمة مائة جزء، فأمسك عنده تسعة وتسعین جزءاً :" ρقال رسول اللھ 
 " خشیة أن تصیبھ افرھا عن ولدھافمن ذلك تتراحم الخالئق حتى ترفع الفرس حواحداً،

 ذلك. ...وضح السماویة والكتب الرسل إرسال بعباده اللھ رحمة مظاھر من-5
مظھر لھذه الرحمة وقال القرآن عنھ " وما أرسلناك إال رحمة للعالمین " . فإذا كان اإلسالمعین  ρ*فالرسول 

یعتبر التجسید العملي في القول والفعل والتطبیق لھذا الدین الذي ال یتضح في أوامره  ρالرحمة فالنبي 
 ونواھیھ إال بالرحمة.

 رحمتھ. على یدل ما ρ النبي سیرة من اذكر-6
یعدد لھ من أسرتھ من یرضى لھا بالزنا فیرفض  ρ*حینما طلب منھ احد الشباب اإلذن بالزنا ، فظل الرسول 

وكذلك الناس ال یرضون ، وھكذا ظل الرسول مع الشاب حتى أخرج الرغبة  ρالشاب ذلك ، فیقول لھ الرسول 
 من نفسھ ثم دعا لھ.

 ومواقفھ. ρ النبي سلوك من الرحمة ىعل یدل ما اذكر-7
*كان یرى جاریة تبكي فیسألھا فیعرف أنھا فقدت ما معھا من دراھم وتأخرت في عودتھا ، فیذھب معھا لیشتري 

 لھا فتشكو لھ خوفھا من العودجة والتعرض للعقاب ، فیذھب معھا لیوصلھا.



 
 ؟ الناس على ρ النبي سلوك تأثیر ما-8

وحكمتھ امتالك قلوب الناس ، فھي الرحمة والشفقة وسعة الصدر التي فتحت لھ  برفقھ ρ*استطاع النبي 
 قلوب كافة البشر من مختلف األلوان واألجناس والطبائع.

 .ρ النبي رحمة مظاھر بعض توضح  أمثلة اذكر-9
فإذا أتى  أصحابھ ویصدر ذلك بقولھ : ( إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم ، ρ(أ): عندما كان یعلم النبي 

 أحدكم الغائط فال یستقبل القبلة وال یستدبرھا ).
 (ب): كان ال یأتیھ أحد إال وعده وأنجز ما كان عنده
: ( ھون علیك ، فإني لست بملك إنما أنا ابن امرأة تأكل ρ(جـ): أتاه رجل فكلمھ فجعل ترتعد أعضاؤه فقال لھ 

  ) القدید
: إذا صلى أحدكم بالناس فلیخفف ؛ فإن فیھم الضعیف  ρل(د): كان یخفف في صالتھ رأفة بالناس ویقو

 والسقیم وذا الحاجة.
ً ار األیسر من األت(ھـ): كان یخ  مور ما لم یكن إثما
: ( بشروا والتنفروا ، ویسروا وال  ρمر أصحابھ بالیسر والسماحة في تبلیغ الدین ویقول (و): كان یأ
 تعسروا ).

 تعامل مع الناس فھم حملة ھذا الدین والمبلغین لشرع اللھ.(ز): كان یوصي أصحابھ بالرفق في ال

 
 . السعادة مفھوم وضح-1

 -**اختلفت المفاھیم في مفھوم السعادة :
 **فالبعض یراھا في الغنى وتكوین الثروات الضخمة

 **ومنھم من یراھا في السلطة واإلدارة والجاه
 اء أي اعتبار للقیم الدینیة واألخالقیة**ومنھم من یراھا في اللذة واإلباحیة العامة دون إعط

**ومنھم من یراھا في الجمع انواع الحیاة الثالثة : الروحیة والمادیة والعقلیة في ضوء العقیدة والقیم 
 اإلسالمیة وھو ما ُعرف بالتقوى.

 تقول. ما على مدلالً  ... والرحمة السعادة بین العالقة وضح-2
 ة عرضة للحرمان من رحمة اللھ تعالى.**جعل اللھ القلب الخالي من الرحم

وھو یقبل الحسن والحسین فقال : أتقبلون صبیانكم ، واللھ  ρالدلیل : دخل األقرع بن حابس على رسول اللھ 
: ومالي وقد نزع اللھ الرحمة من قلبك من ال  ρإن لي عشرة من الولد ما قبلت أحداً منھم، فقال الرسول 

 یرحم ال یُرحم.
 على ضرورة التمسك بالرحمة لما فیھا من خیر وإحساس بالسعادة. ρ **أكد الرسول
 : ارحموا تُرحموا ، واغفروا یُغفر لكم . ρالدلیل : قال 

 الرحمة. مظاھر من مظھراً  اإلسالم أركان في التیسیر كان كیف-3
 **دخول اإلسالم یكون بنطق الشھادتین مع توافق القلب

 غن لم یجد الماء كانت الرحمة بالتیمم.**الصوات الخمس شرطھا الطھارة ، ف
 **أداء الصالة في التعب أو المرض یصلي المسلم قاعداً أو على جنبھ أو على ظھره إو باإلیماء.



 
 **الزكاة من ال یملك نصابھا تسقط عنھ

 **الحج فھو للقادر المستطیع فمن یملكھما سقط عنھ الحج
 أیسرھما ما لم یكن إثماً. ما ُخیّر بین أمرین إال واختار ρ**كان الرسول

 بعباده. اللھ رحمة مظاھر وضح-4
 **تسخیر الكون لیكون خادماً لإلنسان لیحقق معنى الخالفة في األرض.

 **البالء واالبتالء من مظاھر الرحمة ینتج عنھما الصدق والصبر 
م یكتشف بعدھا أن ھذا **الحرمان عین العطاء ؛ فیتمنى اإلنسان تحقیق أھداف فیمنع من الوصول ویُحرم ، ث

 المنع كان قمة في العطاء ، وكان رحمة من اللھ.
ً  والقدر بالقضاء اإلیمان یكون كیف-5  ؟ السعادة أبواب من بابا

**ألن اإلنسان المؤمن یدرك انھ ال یقع شيء في ملك اللھ الواسع إال وفیھ الخیر لھ ، ویعم یقیناً أن كل ما 
 ة أو ابتالء إنما ھو من قدر اللھ وتدبیره یحدث لھ في الحیاة من خیر وسعاد

 
 ؟ بالحج المقصود ما-1

*ھو قصد مكة المكرمة ألداء عبادة الطواف بالكعبة المشرفة والسعي بین الصفا والمروة والوقوف بعرفة 
 وأداء المناسك عند المشعر الحرام ورمي الجمار والنحر وطواف اإلفاضة وطواف الوداع.

 ؟ اإللھیة الرحمة مظاھر من مظھراً  الحج نعتبر أن یمكن كیف-2
*نعتبر الحج مظھراً من مظاھر الرحمة اإللھیة حیث فرضھ اللھ على القادر المستطیع مرة واحدة في العمر ، 

 وأعفى منھ غیر القادر وغیر المستطیع ، والذي ال یملك األسباب المادیة.
 ؟ الحج في األكبر الركن ما-3

 حج األكبر وھو یوم التاسع من ذي الحجة.*الوقوف بعرفة ھو ركن ال
 ؟ اإلفاضة طواف یبدأ متى-4

 *طواف األفضاة ھو ركن باإلجماع ویأتي بعد اإلحرام بالحج ویبدأ وقتھ یوم العاشر وال حد آلخره. 
 ذلك. وضح ... والتیسیر الیسر على یقوم لإلسالم الخمسة األركان من ركن الحج-5

 م علیھ ، فلم یجبر الحاج المتعجل البقاء بمكة كل أیام التشریق.*أن من تعجل في یومین فال إث
*أن من مات أو كان مریضاً مرضاً ال شفاء منھ أجاز الشارع لھ أن یحج عنھ ولیھ أو أحد المسلمین بشرط 

 أن یكون حج عن نفسھ حج الفریضة.
 ؟ الحج فریضة أداء في الواجبة الشروط ما -6

 -*ھذه الشروط بالترتیب :
 ):الوقوف بعرفة من بعد زوال الشمس 3(        ): طواف القدوم2:اإلحرام من المیقات           ()1(

 ):المبیت بمزدلفة.      4(  یوم التاسع إلى غروب الشمس.
 ): المبیت بمنى لیالي التشریق (الحادي عشر والثاني عشر)5(
 ): طواف الوداع8(  ): الحلق أو التقصیر  7(               الجمار     ):رمي6(
 ): أن یكون السعي بعد الطواف.10(   ): الترتیب یوم النحر        9(
 ): الجمع بین المغرب والعشاء بمزدلفة.11(



 
 ؟ الحج في الواجبة بالشروط الحاج أخل لو یحدث ماذا-7

لم یقدر أطعم عن *إذا فات الحاج أحد واجبات الحج یجب علیھ ذبح شاة ، فإن لم یجد صام عشرة أیام ، فإن 
 كل یوم مسكیناً.

 اإلحرام. أنواع وضح-8
 أن یحرم بالحج وحده. ): اإلفراد :1(
أن یحرم بالعمرة في أشھر الحج ثم بعد فراغھ یمكث متحلالً ثم یحرم بالحج یوم الثامن من ذي ): التمتع: 2(

 القعدة.
واحداً وسعیاً واحداً ، ویمكث متحلالً حتى أن یحرم بالحج والعمرة معاً ، ویطوف لھما طوافاً  ): القران :3(

 ینحر ھدیھ.
 ؟ ذلك شروط وما ؟ الغیر عن المسلم یحج أن اإلسالم سمح ھل-9

*نعم یجوز أن یحج المسلم أو یعتمر عن أبیھ أو أمھ أو أي مسلم بشرط أن یكون قد حج عن نفسھ حج 
 الفریضة.

 الغیر. نع الحج یجوز أنھ على یدل ما النبي أحادیث من ھات-10
: إن أبي مات ولم یحج. أفأحج عنھ. فقال: لو ان على  ρفي سؤال امرأة لھ :یا رسول  ρ*قال رسول اللھ 

 أبیك دیناً أكنت قاضیتھ ، إن دین اللھ أولى بالقضاء.
( حج  ρ*وفي حدیث آخر رداً على من سألھ ، إن أبي شیخ كبیر ال یستطیع الحج وال العمرة فقال لھ الرسول 

 یك واعتمر ).عن أب
 ؟ المدینة اللھ اختار لماذا-1

 ρ**ألنھا حوت قلوباً إیمانیة نصرت ھذا الدین فكان األنصار الذین نصر اللھ بھم دعوتھ ووقفوا مع الرسول 
 ولم یقصروا لحظة واحدة في نصرتھ.

 ؟ ومكانتھا المدینة قدر الصالح السلف عرف كیف-2
 بقدمھ ρمنتعالً خشیة أن یدوس بنعلھ مكاناً وطئھ الرسول**كان اإلمام مالك ال یسیر في المدینة 

 ؟ المنورة المدینة وخصائص مناقب اذكر-3
 وغیرھا )**شھدت المشاھد والغزوات ( بدر ، احد ، الخندق ، 

 **ظھر فیھا صفوة المسلمین 
 أحد المساجد الثالثة التي یشد لھا الرحال. ρ**اكتسب مسجدھا الشرف فجعلھ الرسول

 لحدیث ورد في ذلك.الموت في المدینة أمنیة كل مؤمن صادق **أصبح 
 ؟ الحج مناسك أداء بعد المسلمون یفعل ماذا-4

باعتبار أنھا من أفضل الطاعات وأعظم القربات حیث دعا لھا  ρ**یحرصون على زیارة مدینة رسول اللھ 
 ة ).بقولھ : ( اللھم اجعل بالمدینة ِضعْفي ما جعلت بمكة من البرك ρالرسول 

 ؟ المسلمون یحرص عالم-5
**یحرصون على أداء زیارة المدینة ومشاھدة األنوار الربانیة والفیوضات القدسیة واالستمتاع بالروضة 

 الشریفة والصالة ما شاء اللھ أن یُصلى فیھا وفي كل بقعة من الحرم.
 ؟ المدینة زیارة طریق في مراعاتھا یجب التي اآلداب ما-6



 

 

 طول الطریق إلى المسجد الكریم ρالة على سیدنا محمد**أن یكثر من الص
 **أن یدخل المدینة والمسجد في أدب وخشوع.

 .ρ**أن یستعشر عظمة من ھو قادم علیھ ن وجالل منزلتھ 
 ؟ التحیة ألداء الواجبة االستعدادات ھي ما-7

نة سائالً اللھ المغفرة **ینبغي للزائر أن یتطھر ویتحلي بأجمل الثیاب ، ثم یدخل المسجد في وقار وسكی
 والرحمة والصالة ، ویؤدي تحیة المسجد.

 ؟ المدینة أھل حق في ρ الرسول قال ماذا-8
، وعمار مسجده والمرابطون في حرمھ ، متى استقاموا وصلحوا كانوا أعلى الناس  ρ**ھم جیرة رسول اللھ 

بھ اللھ في النار ذوب الرصاص أو ذوب : ( ال یرید أحد أھل المدینة بسوء إال أذا ρقدراً ، یقول الرسول 
 الملح في الماء ).

 ؟ النبوي المسجد في الصالة فضل ما-9
فضلھا فقال : صالة في مسجدي ھذا أفضل من  ρ**المسجد النبوي أحد المساجد الثالثة التي بین الرسول 

 ألف صالة فیما سواه إال المسجد الحرام ).
: ( ال تشد الرحال إال إلى ثالثة  ρالتي تشد إلیھا الرحال لقولھ  أحد المساجد الثالثة ρ**جعلھ الرسول 

 مساجد ، المسجد الحرام ، ومسجدي ھذا ، والمسجد األقصى ).
ً  اذكرھا .. مساجد ثالثة إلى إال الرحال تشد ال -10  منھا. كل في الصالة فضل مبینا

 **المسجد الحرام : الصالة فیھ أفضل من مائة ألف صالة
 النبوي : الصالة فیھ أفضل من ألف صالة.**المسجد 

 **المسجد األقصى : الصالة فیھ خیر من خمسمائة صالة.
 ؟ الشریفة الروضة زیارة في تراعى أن یجب التي اآلداب ما -11

 ( ویقول الدعاء ). ρ**التطھر وتقدیم الرجل القدم الیمنى ثم یسلم على النبي 
 بي بكر الصدیق ( ویقول الدعاء ).**ینتحي قلیالً إلى الیمین فیسلم على أ

 **ینتحي قلیالً إلى الیمین ویسلم على عمر بن الخطاب ( ویقول الدعاء ).

 

 
 ؟ الرسل أجلھا من جاءت التي األھداف ما -1 

*بقاء المنھج األلھي الذي صاحب اإلنسان األول حتى ینظم حركتھ في األرض فیقوم الرسل بتذكیر من نسى 
 ھذا المنھج. أو انحرف أو خالف

 *الرسل جاءت كي تذكر بالعھد األول الذي أعطي آلدم 
 ؟ السابقین الرسل ورساالت ρ الرسول رسالة بین قارن -2

 یرسل لقوم معینین ولجنس بشري معین  ρ*كان كل رسول من الرسل السابقین للنبي 
 فة للناس بشیراً ونذیراً )فقد بعثھ اللھ للناس كافة یقول تعالى ( وما أرسلناك إال كا ρ*أما النبي 



 
 ؟ ...علل المكان وعمومیة الزمان عمومیة أخذت ρ النبي رسالة -3

لم تكن ھناك اتصاالت بین المجتمعات البشریة فكان لكل مجتمع آفاتھ الخاصة  ρ*قبل رسالة سیدنا محمد 
ھم بمنھج اللھ ویعالج وانحرافاتھ وأمراضھ وغفلتھ عن الدین ، فكان كل رسول یرسل إلى مجتمع بعینھ لیذكر

 آفات مجتمعھ مثل : إبراھیم ولوط وصالح.
**ولكن اآلن التقى العالم وزادت اتصاالتھ وتوحدت النداءات فما یحدث في أمریكا قد یصبح ھنا بعد ساعة 

واحدة وما دامت اآلفات قد توحدت نتیجة االتصال البشري ، فالبد من وحدة المعالجة ، فأرسل اللھ ھذا الدین 
ھي الرسالة الخاتمة التي ستعالج آفات  ρحمة للعالمین ( أي للعالم كلھ ) ، ومعنى ذلك أن رسالة النبي ر

 العالم.
 ، والرحمة الشفاء من كل معنى ما . ) للمؤمنین ورحمة شفاء ھو ما القرآن من وننزل ( تعالى اللھ یقول -4

 ؟ ) ینللعالم رحمة إال أرسلناك وما ( تعالى بقولھ عالقتھما وما
*یقصد بالشفاء ھنا ، إن منھج اللھ الذي جاء في اإلسالم یعالج واقعاً موجوداً في المجتمع ، فیسعد من 

ً  ρیعیشون فیھ ، والرسول   جاء بھذا المنھج للعالمین عموماً زماناً ومكانا
 ؟ بالدنیا اآلخرة عالقة وما للبشریة؟ الدین بھا یقوم التي المھمة ما -5

 وعھ اآلخرة فقط ، ولكن ینظم حركة اإلنسان في الدنیا وینظم حركة حیاتھ .*الدین لیس موض
 *أما االخرة ففیھا الجزاء على اتباع المنھج في الدنیا وتطبیق تعالیم الدین 

 : المناسبة الكلمة بوضع یأتي ما أكمل -6
 الدنیاتعالیم الدین مقصود بھا أولئك الموجودون في  -أ

 آمنوا باللھن الغیبیات یصدقھا الذی -ب
 من المجتمع الشقاءالختفى  اللھلو اتبع الناس المنھج الذي جاء من عند  -جـ 

ً جاء عاماً لجمیع العالمین  ρالرسول  -د  الرحمةبمبادئ من  عموماً زماناً ومكانا
 : یأتي مما رسول كل إلیھم أرسل الذین القوم اسم یأتي فیما القوسین بین اكتب -7
 عاد υھود  – 2 ثمود υصالح  -1
 كافة البشر ρمحمد  -4 فرعون وقومھ υموسى  -3
ً  معیشة لھ فإن ذكري عن اعرض ومن یشقى وال یضل فال ھداي اتبع فمن ( تعالى اللھ یقول -8  ضنكا

 ) أعمى القیامة یوم ونحشره
 ما أھم مصادر الشقاء البشري كما یقرر القرآن الكریم ؟ -أ

 ة بدون ھدى وعدم اتباع منھج یھدیھم إلى طریق الحق والصواب*األمراض النفسیة والضیاع والحیا
 ى اآلیة السابقة .ـوضح معن -ب

*من اتبع طریق الحق ونفذ مبادئ منھج اللھ تتحقق لھ السعادة وتبتعد عنھ األمراض النفسیة والجسمیة ، 
 أما من ینحرف عن ھذا المنھج ویعرض عنھ یعیش في شقاء دائم وتعاسة مستمرة.

 : یأتي لما علل -9
 القرآن الكریم عالج ؟ -أ

 *القرآن الكریم عالج ألنھ یعالج اآلفات في العالم كلھ .
 القرآن الكریم رحمة ؟ -ب

 *القرآن الكریم رحمة ألنھ یحمل الخیر والسعادة في كل زمان ومكان



 

 

 القرآن الكریم منھج عالمي ؟ -جـ 
  ρسالة محمد *القرآن الكریم منھج عالمي ألنھ دلیل على عمومیة ر

 ؟ والمكذبین المخالفین تأدیب في الرساالت من وغیرھا اإلسالم رسالة بین الفرق ما – 10
*في الرساالت السابقة لإلسالم عاقب اللھ المخالفین والمكذبین بعذاب مھلك في الدنیا ، فقد أغرق اللھ 

عاد ریحاً شدیدة أبادتھم عن  فرعون وجنوده ، وأرسل الصیحة على قوم ثمود فأھلكتھم ، وأرسل إلى قوم
 آخرھم.

جعل اللھ اإلسالم یقوم بتأدیب الذي یعصي ، فالذي یعصي تعالیم اللھ فإن لھ  ρ**لكن في عھد الرسول 
رحمة للعالمین ، للكافر والمؤمن  ρمعیشة ضنكاً في الدنیا غیر عذاب اآلخرة ، ولذلك كانت رسالة محمد 

ابھم في الدنیا قال اللھ تعالى ( وما كان اللھ لیعذبھم وأنت فیھم وما كان منھم ، ذلك ألن السماء لم تعجل بعذ
 اللھ معذبھم وھم یستغفرون ) .

 
 . ) شھر ألف من خیر القدر لیلة * القدر لیلة ما أدراك وما * القدر لیلة في أنزلناه إنا ( تعالى اللھ یقول -1

 ر ).ى قولھ تعالى ( إنا انزلناه في لیلة القدـما معن -أ
*معنى ذلك أن القرآن الكریم نزل في ھذه اللیلة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنیا لیباشر مھمتھ ( بافعل 

 وال تفعل )
 كیف نقول بأن لیلة القدر تمر في العام كلھ ؟ -ب

 *شھر رمضان یأتي في الربیع ، والخریف ، والشتاء والصیف ،أي أنھ یدور في العام كلھ ، في كل فصل من
فصولھ ، فلیس ھناك شھر من شھور السنة الشمسیة إال وشھد رمضان أو جزءاً منھ ، إذن فلیلة القدر ھي 

 األخرى مرت في العام كلھ في كل یوم من أیامھ.
 ما الحكمة في اختیار اللیل لھذا التشریف ؟ -جـ 

 وصدق التعبیر والخشوع*ألن اللیل ھو الوقت الذي تكون فیھ العبادة للھ وحده ، حیث الصفاء والھدوء 
 : یأتي لما علل -2

 اختیار مكة لبیت اللھ تكریم للعالم كلھ ؟ -أ
*لن الناس من جمیع أنحاء العالم یذھبون إلى مكة حیث الكعبة الشریفة ألداء مناسك الحج ویستغفرون ربھم 

جس ، إذن الخیر ھنا لم ویتوبون إلیھ ثم یعودون إلى بالدھم وقد غفر اللھ لھم ذنوبھم ، وقد طھرھم من كل ر
 یقتصر على مكة وحدھا بل امتد لیشمل العالم.

 بالمقام المحمود ؟ ρندعو للنبي  -ب
 *ألنھ بالمقام المحمود الذي سیكون فیھ یوم القیامة سیشفع لنا جمیعاً ، فتتحقق لنا الرحمة على یدیھ 

 لیلة القدر سالم وأمان ؟ -جـ 
 نا بالقرآن الذي لو اتبعناه ألذھب عنا الخوف والحزن والھم*لیلة القدر سالم وأمان ألنھا تذكر

 : یقول الصادق جعفر اإلمام كان -3

عجبت لمن خاف كیف ال یفزع إلى قول اللھ تع�الى ( حس�بنا الل�ھ ونع�م الوكی�ل ) ف�إن الل�ھ یعقبھ�ا بقول�ھ ( -
 فانقلبوا بنعمة من اللھ وفضل ولم یمسسھم سوء ).

زع إلى قولھ تعالى ( ال إلھ إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمین ) فإن الل�ھ وعجبت لمن اغتم كیف ال یف-
 یعقبھا بقولھ ( فاستجبنا لھ ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین )



 

وعجبت لمن یمكر بھ كیف ال یفزع إلى قولھ تعالى ( وأفوض أمري إلى اللھ إن اللھ بصیر بالعب�اد ) ف�إن  -
 قاه اللھ سیئات ما مكروا ) .اللھ یعقبھا بقولھ ( فو

 ما المقصود بـ ( یفزع إلى قولھ تعالى ) ؟ وما الذي تفھمھ من قولھ تعالى ( حسبنا اللھ ونعم الوكیل ) ؟ -أ
 *المقصود بھا : یھرع ویسرع بتالوة قول اللھ تعالى 

 *فاھم من ذلك أن المتضرع بھا یقول : یكفیني عون اللھ لي وقوتھ لتحقیق أمري 
 ال إلھ إال أنت سبحانك ....... ) قالھا سیدنا ....... وھو ........... تفوض أمرك إلى اللھ بأن .......(  -ب

**قالھا سیدنا یونس علیھ السالم وھو في بطن الحوت وتفوض أمرك إلى اللھ بأن تعتمد علیھ بعد أن تعلم 
 وتتبع األسالیب 

 .  [ أكمل ]  فاعل ومفعول بھ وسبب كل شيء في ھذا الكون لیحدث البد أن یكون ھناك -ج
 ؟ ) اللھ یشاء أن إال ( غداً  شيء فعل على نعزم عندما نقول أن یجب لماذا -4

*تقول إال أن یشاء اللھ عندما تعزم على فعل شيء غداً ألنك ال تملك وجود الفعل ، الذي ھو نفسك غداً أو بعد 
اء الزمن غداً ، وال تملك بقاء المكان غداً ، ولكن قولك ( ساعات ، وال تملك وجود المفعول غداً ، وال تملك بق

 إنني ذاعل ذلك غداً ) یجب أن ترده لمن یملك وجود ھذه األشیاء فتقول ( إال أن یشاء اللھ ).
 ؟ القدر لیلة في القرآن إنزال معنى ما -5

مھمتھ في الوجود من عالم *إرادة الحق أن یبرز القرآن من كنزه الذي كان مكنوناً فیھ إلى األرض لیباشر 
 الغیب إلى عالم الشھادة

 ] مفرد ضمیر [ ) اللھ أنا ( إنني ] جمع ضمیر [ ) أنزلنا ( تعالى قولھ في الضمیر استخدام من تفھم ماذا -6

. 
*اللھ سبحانھ وتعالى في كل فعل یفعلھ یأتي بضمیر الغیبة الجمع ألن الفعل یتطلب تكاتف صفات متعددة للھ 

 تعالى ( الحكمة والرحمة والقوة والعلم ............ إلخ ).سبحانھ و
*لكن اللھ عندما یتكلم عن الذات ، فإنھ یتكلم باإلفراد فیقول ( إنني أنا اللھ ) فیتكلم عن وحدانیتھ وال شریك 

 لھ.
 ؟ عظیم شرف ذات القدر لیلة كانت ولم ؟ ترحیب أو حفاوة محل المكان او الزمان یكون متى -7

 ى اإلنسان بالزمان أو المكان لما حدث فیھ .*یحتف
*واالحتفال بلیلة القدر وتشریفھا ألنھا كان لیلة میالد القرآن الكریم وتكریمھا یكون للحدث العظیم الذي وقع 

 فیھا وھو نزول القرآن الكریم 
 ؟ ) القدر لیلة ما أدراك وما ( تعالى قولھ من تفھم ماذا -8

أن یكون أحداً قد عرف قدر وعظمة لیلة القدر ، فال یعرف عظمة شأنھا وتقییمھا *معنى ذلك أن اللھ قد نفى 
 إال سبحانھ وتعالى ، وھذا تفخیم للیلة القدر ، فكان الخیر فیھا أكثر من أن یدركھ البشر .

 ؟ بالذات ) ألف ( الـ اللھ اختار لماذا ) شھر ألف من خیر القدر لیلة ( -9
بعقولھم ، فقد كانوا یعتقدون أن ( اللف ) ھو نھایة األرقام ، فأراد اللھ أن یقول *ألن اللھ كان یخاطب العرب 

 لھم أن لیلة القدر خیر من أضخم شيء یعرفون بھ مقاییس األعداد.
 ؟ شھر ألف من خیر القدر لیلة كانت فیم -10

صر عمر أمتھ ..... أن رجالً من األمم السابقة حمل السیف في سبیل اللھ ألف سنة ، فاستق ρ*سمع النبي 
 فأخبره في القرآن بأن عندكم لیلة لو أحسنتم العبادة فیھا لكان لكم ثواب عبادة ألف شھر .



 

 

 *لیلة القدر ھي محل تنزالت المالئكة برحمة اللھ في األرض ، وخیر ما تنزل فیھا القرآن الكریم.
 حركة حیاة اإلنسان على األرض*خیر ما ینزل في ھذه اللیلة ھو القرآن الكریم الذي وضع آخر منھج ل

 ؟ ذلك أثر وما القدر لیلة تقضي كیف -11
*نقضي لیلة القدر في عبودیة صادقة للھ تعالى ، نتدبر القرآن الكریم ، وما نزل فیھ من رحمة للعالمین ، 

ھ ویوفقنا ومعنى ذلك أننا قد كرمنا الزمان الذي أنزل فیھ ما نحب ، وھنا یتجلى اللھ علینا ویسبغ علینا رحمت
 إلى كل خیر ویغفر لنا ذنوبنا .

 في دائرة القدر لیلة ولكن ( المؤلف قول معنى وما ؟ المؤمن یلتمسھا ومتى ؟ القدر لیلة تكون متى -12

 ؟ ) الزمن
*لیلة القدر بالنسبة لنا في رمضان ، ولكن بالنسبة لحساب الزمن تدور في كل یوم من العام ، ألن الفرق بین 

ي والشمسي أحد عشر یوماً ، وھذا الفرق یجعل رمضان یأتي في الشتاء والصیف والربیع العام القمر
 والخریف ، إذن فلیلة القدر تدور في الدنیا لتشمل أي یوم فیھا .

 **ولكن یجب أن نلتمسھا في العشر األواخر من رمضان 
 ؟ القدر لیلة في تھاومعنویا الحیاة بمادیات یتعلق ما .اذكر ) الفجر مطلع حتى ھي سالم ( -13

*( سالم ھي حتى مطلع الفجر ) الذي یدلنا على أن التنزالت في لیلة القدر شملت غیر القرآن قول اللھ تعالى 
( تنزل المالئكة والروح فیھا  ) فالروح األمین ( جبریل علیھ السالم ) تنزل بالقرآن الكریم والمالئكة تنزالً 

 لخیر اللھ في األرض.
 تنزالت أخرى للمالئكة غیر القرآن لیباشر كل ملك مھمتھ المكلف بھا *أي أن ھناك 

*ما سبق یتعلق بمادیات الحیاة ، أما ما یتعلق بمعنویاتھا ، فإن خیر ما ینزل في ھذه اللیلة ھو القرآن الكریم 
 الذي وضع آخر منھج لحیاة حركة اإلنسان على األرض .
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